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Sammanfattning 

 

En interaktion tycks föreligga mellan sömnbesvär och huvudvärk dock 

är dess exakta natur ännu inte fullt ut klarlagd, detta synnerligen i 

ungdomsurval. Denna longitudinella studie ämnar genom 

självrapportering studera huruvida ett bidirektionellt förhållande 

föreligger mellan huvudvärk och vardaglig sömnduration i ett 

ungdomsurval. Dessutom undersöks om oro, depressiva symtom och 

upplevd stress inverkar på det eventuella samspelet. Resultatet 

påvisade att ett bidirektionellt förhållande förelåg, över en 

ettårsperiod, mellan ungdomars vardagliga sömnduration och 

huvudvärk. Av de psykologiska faktorerna utgjorde endast depressiva 

symtom och oro signifikanta prediktorer. Fynden indikerar värdet av 

preventiva insatser i ungdomstiden liksom ger indikation på 

transdiagnostiska processer som samspelet mellan sömn- och 

huvudvärksproblematik delvis kan grundas på. Framtida forskning 

behövs gällande såväl prevention som tillämpningen av det 

transdiagnostiska förhållningssättet.  

 

Nyckelord. Bidirektionalitet, sömnduration, huvudvärk, depressiva 

symtom, oro, upplevd stress 
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Abstract 

 

An interaction appears to exist between sleep disturbances and 

headache, although the exact nature of this relationship still needs to 

be explored particularly among youth. This longitudinal study aims to 

examine whether a bidirectional relationship exist between headache 

and weekday sleep duration among adolescents. Moreover, it aims to 

investigate the potential impact that worry, depressive symptoms and 

perceived stress may exhibit on the relationship. The results indicated 

the existence of a bidirectional relationship, over 1-year period, 

between headache and weekday sleep duration among adolescents. 

Regarding the psychological factors, only depressive symptoms and 

worry were significant predictors.  The findings suggest the presence 

of two possible transdiagnostical processes likewise elucidate the 

importance of prevention during adolescence. Future research on these 

areas is recommended.  
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Förhållandet mellan sömnduration och huvudvärk bland ungdomar, samt psykologiska 

aspekters inverkan på samspelet 

Ungdomstiden är en period av förändring då den enskilde individen utvecklas såväl biologiskt 

som psykosocialt. Dessa processer kan föranleda nya beteenden och vanor vilka tenderar att 

kvarstå samt inverka på senare livsskeden (Dahl & Lewin, 2002).  

  Förändringar i sömnduration (Gradisar, Gardner & Dohnt, 2011) och förekomst av smärta i 

form av huvudvärk (Perquin et al., 2000; Scheidt, Overpeck, Wyatt & Aszmann, 2000), tycks 

vara två vanligt förekommande fenomen under ungdomstiden (Gradisar et al., 2011; Perquin et 

al., 2000; Scheidt et al., 2000). Gällande sömnduration indikerar forskning, sammanställd i en 

metaanalys, att majoriteten av ungdomar sover mindre under skolnätter (Gradisar et al., 2011) än 

vad som rekommenderas (Hirshkowitz et.al., 2015). Därtill framkommer det att uppemot hälften 

av unga världen över lider av återkommande huvudvärk (Scheidt et al., 2000). Såväl huvudvärk 

(Tonini & Frediani, 2012) som kort sömnduration (Wolfson & Carskadon, 2003) tycks vara 

associerade med negativa följder (Tonini & Frediani, 2012; Wolfson & Carskadon, 2003). 

Exempelvis konkluderas det i en review att en kort sovtid kan länkas till en försämrad 

skolprestation (Wolfson & Carskadon, 2003), en negativ konsekvens med vilken även värk kan 

associeras (Tonini & Frediani, 2012). I tillägg till detta påvisar en sammanställning av Sahota & 

Dexter (1990) att en komplex interaktion tycks föreligga mellan sömnbesvär och smärta i form av 

huvudvärk (Sahota & Dexter, 1990). Dock är förhållandets exakta natur ännu inte fullt ut 

klarlagd, i synnerhet vad gäller ungdomar (Gilman, Palermo, Kabbouche, Hershey & Powers, 

2007). Gällande relationen mellan sömn och generell smärta kan olika förklaringsperspektiv 

tillämpas (Lautenbacher, Kundermann & Krieg, 2006). Ett sätt att porträttera förhållandet, som 

framkommer i två forskningssammanställningar, är i form av orsak-verkan (Lautenbacher et al., 

2006; Smith & Haythornthwaite, 2004). Därtill framställs relationen mellan sömn och generell 

smärta kunna vara dubbelriktad (Lautenbacher et al., 2006; Smith & Haythornthwaite, 2004), 
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dock tycks skillnader kunna föreligga gällande hur väl de två riktningarna inom det 

bidirektionella förhållandet förutsäger respektive utfall (Finan et al, 2013; Jansson-Fröjmark & 

Boersma, 2012; Tang et al., 2012). Annan forskning studerar förhållandet mellan sömn och 

smärta, mer specifikt huvudvärk, i form av samexisterande tillstånd (Gilman et al., 2007). 

Ytterligare en synvinkel som framkommer i en review av Parker, Kimble, Dunbar och Clark 

(2005) är att förhållandet mellan sömn och smärta kan beskrivas i ljuset av gemensamma 

underliggande biopsykosociala faktorer (Parker et al., 2005). 

  Den forskning som hittills har bedrivits gällande förhållandet mellan sömn och smärta 

däribland huvudvärk har, till vår vetskap, främst undersökt vuxenpopulationer eller inkluderat 

breda åldersspann från barndom till ungdomstid. Därtill har publikationer till mestadels belyst 

andra smärtformer än huvudvärk liksom studerat flertalet andra sömnparametrar än endast 

sömnduration. Således föreligger en forskningslucka beträffande relationen mellan huvudvärk 

och sömnduration i ungdomstiden, vilken förtjänar att belysas.  

Sömn i relation till ungdomstiden 

Sömn och dess återhämtande funktion är av betydelse för individens överlevnad och fungerande 

(Dahl & Lewin, 2002). Sömn och vakenhet regleras av homeostatiska processer, där ett 

sömntryck byggs upp som en funktion av vakenhetsduration (Jenni & Dahl, 2008). Därtill 

påverkas förhållandet sömn-vakenhet, mer specifikt tidpunkten för insomnandet, av processer 

inom dygnsrytmssystemet däribland utsöndringen av sömnhormonet melatonin (Crowley, Acebo 

& Carskadon, 2007). I tillägg till detta påvisar en forskningssammanställning av Kerkhof (1985) 

att individuella skillnader gällande dygnsrytmspreferens kan föreligga. Med andra ord att 

individer kan återfinnas på ett kontinuum med morgon- respektive kvällsmänniskor på varsin 

extrem (Kerkhof, 1985). Processerna som reglerar sömn och vakenhet förändras under barn- och 

ungdomstiden (Jenni & Dahl, 2008). I en review av Carskadon, Acebo och Jenni (2004) 

framkommer att tiden för uppbyggnad av ett sömntryck tycks öka i relation till individens 



FÖRHÅLLANDET MELLAN SÖMNDURATION OCH HUVUDVÄRK SAMT 

PSYKOLOGISKA ASPEKTERS INVERKAN       7 

mognadsgrad, alltså att det kan ta längre tid att bygga upp ett sömntryck för ungdomar än 

prepubertala barn (Carskadon et al., 2004). Mer specifikt gällande tonåren minskar omfattningen 

av djupsömn (Dahl & Lewin 2002; Jenni & Carskadon, 2004), en skiftning mot kvällspreferens 

förekommer (Russo, Bruni, Lucidi, Ferri & Violani, 2007) liksom att melatoninutsöndringen 

senareläggs det vill säga timingen för sömnen förskjuts (Carskadon et al., 2004). Därtill minskar 

sömndurationen under ungdomstiden (Dahl & Lewin, 2002) vilket inte är till följd av ett minskat 

sömnbehov, utan snarare ett resultat av de ovannämnda biologiska mekanismerna kombinerat 

med psykosociala förändringar. Exempel på psykosociala faktorer som kan bidra till en 

minskning i den totala sovtiden är en ökad teknikanvändning, en strävan efter autonomi vad 

gäller självbestämmande över sovtider (Carskadon, 2011), liksom en ökad akademisk arbetsbörda 

(Chang-Kook, Kim, Patel & Jeong-Hyeong, 2005) samt stress (Dahl & Lewin, 2002). Några 

faktorer som däremot tycks ha gynnsamma effekter på sömnduration, noteras i en metaanalys 

vara föräldrabestämda sovtider och en god sömnhygien (Bartel, Gradisar & Williamson, 2015). 

 Forskning påvisar att ungdomar världen över tenderar att sova mindre under skolnätter än 

på helger (Carskadon, 2011; Gradisar et al., 2011), detta som ett resultat av en förskjutning i 

sänggåendet kombinerat med en tidig skolstart. I genomsnitt sover ungdomar under skolveckor 

mellan 5,4-7,6 timmar per natt (Carskadon, 2011). Enligt en metaananlys, gällande ungdomars 

sömnvanor världen över, sover 53% av ungdomarna mindre än 8 timmar under skolnätter, cirka 

33% mellan 8-9 timmar och ungefär 14% över 9 timmar (Gradisar et al., 2011). Därtill noteras 

det i en longitudinell studie att upp till 25 % av unga sover mindre än 6 timmar per skolnatt 

(Roberts, Roberts & Duong, 2009). Forskning indikerar även att könsskillnader kan föreligga 

gällande sömnduration, exempelvis tycks unga kvinnor i högre grad rapportera en kortare sovtid 

än unga män (Balke & Plate, 2014). En kort sömnduration leder till att en sömnskuld byggs upp, 

vilken många ungdomar försöker kompensera för genom att sova längre på helger (Gradisar et 

al., 2011). Denna tendens har bidragit till uppkomsten av begreppet “social jetlag” som syftar till 
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obalansen mellan den biologiska klockan och de sociala kraven (Wittmann, Dinich, Merrow & 

Roenneberg, 2006). I längden kan detta kompensationsbeteende, i kombination med ovannämnda 

biologiska förändringar, bidra till en förskjuten dygnsrytm hos ungdomar (Dahl & Lewin, 2002). 

Det är av värde att belysa att sömnbehovet kan variera i olika åldrar liksom innefatta en viss 

individualitet. Med detta i beaktande har riktlinjer för sömnduration framtagits av National Sleep 

Foundation (NSF) (Hirshkowitz et.al., 2015), se tabell 1. 

Tabell 1.  

NSF:s sömndurationsriktlinjer 

Ålder Rekommenderad 

sömnduration 

Tveksam 

sömnduration 

Icke rekommenderad 

sömnduration 

6-13 9-11 timmar 7-8 timmar 

12 timmar 

< 7 timmar 

>12 timmar 

14-17 8-10 timmar 7 timmar 

11 timmar 

< 7 timmar 

>11 timmar 

 

  En kort sömnduration associeras till exempel med sämre skolprestationer (Wolfson & 

Carskadon, 2003). Dessutom kan sömnbrist vid beteendemässiga och emotionella problem 

förvärra symtombilden (Dahl & Lewin, 2002). Till exempel tycks en sömnduration på mindre än 

6 timmar öka risken för suicidalitet (Yeng, King & Tang, 2010) samtidigt som en total sovtid på 

mindre än 6 timmar under skolnätter förefaller öka graden av depressiva symtom (Dahl & Lewin, 

2002). Ytterligare konsekvenser av en otillräcklig sömn hos ungdomar är trötthet, nedsatt 

förmåga till uppmärksamhet och koncentration samt emotionell instabilitet där 

emotionsregleringen tycks degenereras (Dahl, 1999). Därtill kan sömnbrist enligt en 

sammanställning av forskningsfynd, bidra till en huvudvärksinitiering (Shahota & Dexter, 1990). 

Exempelvis noteras det i en studie att sömndeprivation tycks kunna utlösa migränattacker (Haque 

et al., 2012).  
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Huvudvärk i relation till ungdomstiden 

Huvudvärk är ett vanligt förekommande smärttillstånd under ungdomstiden (Perquin et al., 2000; 

Scheidt et al., 2000). Ettårsprevalensen av huvudvärk bland barn och ungdomar (7-15år) noteras i 

Sverige vara 45% (Laurell, Larsson & Olofsson, 2004). I en tvärnationell studie utförd på 

uppdrag av World Health Organisation (WHO), innefattande 11-, 13- och 15 åringar, 

framkommer att den veckovisa huvudvärksprevalensen är mellan 15-45% i majoriteten av 

länderna däribland Sverige (Scheidt et al., 2000). Könsskillnader gällande förekomst av 

huvudvärk tycks även föreligga, där unga kvinnor rapporterar värk i högre grad än unga män 

(Laurell et al., 2004). Det finns åtskilliga huvudvärksdiagnoser varav migrän och 

spänningshuvudvärk (International Headache Society, 2013), enligt Stovner et al. (2007), utgör 

två av dem mest frekventa värkformerna under såväl barn- och ungdomstiden som vuxenåldern 

(Stovner et al., 2007). Prevalensen av migrän och spänningshuvudvärk bland svenska 7-15 

åringar noteras vara 11% respektive 10% (Laurell et al., 2004). Med detta i beaktande kommer 

dessa två huvudvärksformer att belysas närmare i nedanstående avsnitt. 

 Migrän kännetecknas av sin anfallsliknande karaktär, ensidiga lokalisering och pulserande 

natur. Värken pågår i regel mellan 4-72 timmar, är av måttlig till stark intensitet och tenderar att 

förvärras vid fysisk aktivitet. Dessutom kan migränanfall medföra illamående samt en ljus- och 

ljudkänslighet. För ungdomar, i jämförelse med vuxna, tenderar anfallsdurationen att vara kortare 

och värken i mindre grad vara pulserande samt unilateral. Vid spänningshuvudvärk skiljer sig 

symtombilden från den vid migrän (Läkemedelsverket, 2013) då smärtan är av en tryckande och 

molande karaktär, har en lägre intensitetsgrad samt är bilateral. Vidare är ömhet i muskulatur 

vanligt förekommande (International Headache Society, 2013). Trots skillnader i symtomatologi 

har dessa huvudvärksformer gemensamma utlösande faktorer såsom ångest, stress (Haque et al., 

2012) och sömnbrist (Tonini & Frediani, 2012). Förutom dessa ömsesidiga faktorer framkallas 

migrän och spänningshuvudvärk även av unika omständigheter. Migrän föranleds ofta av trötthet 
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(Haque et al., 2012), nedvarvning efter en hektisk period samt oregelbunden livsstil gällande 

exempelvis kosthållning (Läkemedelsverket, 2013). Spänningshuvudvärk utlöses i sin tur 

vanligen av exempelvis muskelkontraktion och stark koncentration (Dahlöf, Carlsson, Hardebo, 

Laurell & Lygner, 2006). Dessa triggers tycks vara giltiga för såväl ungdomar som vuxna 

(Dahlöf et al., 2006; Haque et al., 2012; Läkemedelsverket, 2013). 

 Förekomsten av huvudvärk kan ha en negativ inverkan på ungdomars fungerande inom en 

rad olika livsdomäner däribland skola, fritid och interpersonella relationer (Roth-Isigkeit, Thyen, 

Stöven, Schwarzenberger & Schmucker, 2005). Forskning tyder på att värken missgynnar 

skolprestation, deltagande i fritidsaktiviteter (Tonini & Frediani, 2012), skolnärvaro liksom kan 

associeras med sömnbesvär (Roth-Isigkeit et al., 2005). Huvudvärkens negativa följder vid denna 

livsperiod tycks vara relaterade till värkens intensitet (Roth-Isigkeit et al., 2005) och frekvens 

(Fichtel & Larsson, 2002). Dessutom är samsjuklighet med både fysisk och psykisk ohälsa 

vanligt förekommande. Exempel på några tillstånd som anses vara frekventa bland ungdomar 

med huvudvärk är depression (Blaauw et al., 2014), sömnstörningar liksom stressrelaterade 

besvär (International Headache Society, 2013), oro (Vulić-Prtorić et al., 2007) samt andra former 

av smärta, såsom abdominal smärta (Fichtel & Larsson, 2002). Dessutom påvisas, i en 

kohortstudie, att en association föreligger mellan återkommande huvudvärk under barndomen (7 

och 11 år) och psykologisk komorbiditet, fysiska symtom såsom ryggsmärta liksom kvarstående 

värk i vuxenåldern (Fearon & Hotopf, 2001).  

Interaktionen mellan sömn och huvudvärk 

En komplex relation tycks föreligga mellan sömnbesvär och huvudvärk enligt vad som framgår i 

en review av Sahota & Dexter (1990), dock är dess exakta natur ännu inte fullt ut klarlagd 

(Gilman et al., 2007). Vad gäller sömnens förhållande till huvudvärk indikerar forskningsfynd, 

sammanställda av Sahota och Dexter (1990), att en osammanhängande nattsömn, liksom 

sömnöverskott eller -underskott kan utlösa huvudvärk (Sahota & Dexter, 1990). Sömnbrist tycks 
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exempelvis kunna trigga migränattacker (Haque et al., 2012). Angående huvudvärkens påverkan 

på sömnen, kan värk uppstå såväl i anslutning till sömn som under olika sömnfaser liksom bidra 

till en varierande grad av fragmentarisk sömn (Sahota & Dexter, 1990). Till exempel påvisas det, 

i en ungdomspopulation (10-18 år), att sömnbesvär kan prediceras av både huvudvärksintensitet 

och tidpunkten för huvudvärksinitiering (Heyer, Rose, Merison, Perkins & Lee, 2014). Dessutom 

noteras det i en tvärsnittsstudie med en pediatrisk population (5-14,3 år) att huvudvärk i högre 

grad, jämfört med vid frånvaro av värk, är associerad med sömnsvårigheter såsom kort 

sömnduration (< 8 timmar) och frekventa nattliga uppvaknanden (Bruni et al., 1997). I tillägg till 

detta framläggs det i en studie med vuxenpopulation att det tycks råda en positiv korrelation 

mellan grad av sömnproblem och huvudvärk. Med andra ord ökar endera tillstånd åskådliggörs 

en liknande förändring i den andra variabeln (Boardman, Thomas, Millson & Croft, 2005). Dessa 

fynd exemplifierar den komplexa relationen mellan sömnbesvär och huvudvärk hos såväl vuxna 

som ungdomar. Mer kunskap behövs däremot gällande förhållandet sömn-huvudvärk bland 

ungdomar 13-17 år, detta i och med att få studier specifikt har belyst denna åldersgrupp. 

Dessutom har ingen forskning gällande sömnduration och huvudvärk, till vår vetskap, bedrivits 

med hänsyn till NSF:s riktlinjer.  

      Forskning påvisar genom tvärsnittsstudier att sömnbesvär är vanligare bland barn och 

ungdomar med huvudvärk än de utan värk (Bruni et al., 1997; Bruni et al., 2008). Detta resultat 

är giltigt i både icke kliniska (8-15 år) (Bruni et al., 2008) och kliniska ungdomspopulationer (5-

14,3 år) (Bruni et al., 1997). I tillägg till detta tenderar ungdomar med huvudvärk, särskilt 

migrän, i högre grad att ha en kvällsorienterad dygnsrytm (Bruni et al., 2008), något som i sig 

själv är associerad med sömnproblem (Russo et al., 2007). Vid klassificering av huvudvärk som 

migrän respektive spänningshuvudvärk framkommer inga signifikanta skillnader vad gäller 

sömnstörningar (Bruni et al., 1997) eller frekvens av sömnbesvär hos kliniska ungdomsurval 

(Gilman et al., 2007). Däremot påvisas en trend gällande att migrän i större utsträckning är 
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relaterad till sömnbesvär jämfört med spänningshuvudvärk. Det sistnämnda fyndet framkommer 

både i en klinisk huvudvärkspopulation (Bruni et al., 1997) liksom i en icke klinisk 

värkpopulation (Bruni et al., 2008). Jämförs kronisk migrän (värk i ≥ 15 dagar under >3 

månader) (International Headache Society, 2013) med den icke kroniska formen, i en klinisk 

population med ett brett åldersspann (12-80 år), noteras en kortare sömnduration i den 

förstnämnda gruppen (Kelman & Rains, 2005). Vid studium av migrän, oavsett indelning av värk 

som kronisk eller icke kronisk, framkommer att en kort sömnduration associeras med en mer 

intensiv och frekvent huvudvärk (Kelman & Rains, 2005). Sammanfattningsvis tycks sömnbesvär 

och huvudvärk vara relaterade till varandra, mer specifikt visar forskningsfynd på såväl likheter 

som skillnader gällande associationen mellan olika huvudvärksformer och sömnbesvär. Den 

rådande kunskapen om förhållandet mellan sömn-huvudvärk har, till vår vetskap, främst 

genererats utav tvärsnittstudier vilka ger en inblick i dess relation. Men för att bättre förstå sig på 

förhållandet behövs dock longitudinella studier.   

 Samexistens, unidirektionalitet eller bidirektionalitet?  

Förhållandet mellan sömn och generell smärta kan, enligt Lautenbacher et al. (2006), liknas vid 

en höna- ägg problematik: vad kommer först hönan eller ägget, det vill säga sömnbesvär eller 

smärta, och hur ser förhållandet ut vad gäller orsak-verkan? Olika perspektiv kan intas vid 

beaktande av sömn-smärta relationen (Lautenbacher et al., 2006). Ett sätt att porträttera 

förhållandet, som belyses i en review, är att smärta kan ses som en orsak till en försämrad sömn 

(Smith & Haythornthwaite, 2004). I en sammanställning av Lautenbacher et al. (2006) 

konkluderas dels att smärta genom sin arousingeffekt kan fragmentera sömn och förkorta 

sovtiden liksom att sömndeprivation kan öka smärtkänslighet. Således framträder ett annat sätt att 

betrakta förhållandet mellan sömn och smärta, nämligen att sömn kan påverka smärta 

(Lautenbacher et al., 2006). Ett exempel på detta perspektiv påvisas bland annat i en 

experimentell studie med vuxenpopulation där en total sömndeprivation föranleder en sänkt 
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smärttröskel (Hakkionen, Alloui, Gross, Esschallier & Dubray, 2001). Ytterligare en synvinkel 

framkommer, utifrån en review av Parker et al. (2005), däri sömnbesvär och smärta kan beskrivas 

som ett resultat av gemensamma underliggande biopsykosociala processer (Parker et al., 2005). 

Sammanlagt antyder den ovannämnda forskningen, liksom fynd som summerats i Smith och 

Haythornthwaite (2004), att ett tvåriktat förhållande föreligger mellan sömn och generell smärta 

(Smith & Haythornthwaite, 2004). Det finns dock forskning, av både reviewkaraktär (Finan, 

Goodin, & Smith, 2013) liksom enskilda studier i vuxenpopulationer (Jansson-Fröjmark & 

Boersma, 2012; Tang, Goodchild, Sanborn, Howard & Salkovskis, 2012), som indikerar att det 

föreligger skillnader gällande hur väl de två riktningarna inom det bidirektionella förhållandet 

förutsäger respektive utfall (Finan et al, 2013; Jansson-Fröjmark & Boersma, 2012; Tang et al., 

2012). Det finns evidens, som redogörs av Finan et al. (2013), vilken tyder på att sömnproblem 

bättre tenderar att predicera generell smärta än det omvända (Finan et al., 2013). Till exempel 

påvisar en undersökning med ett vuxenurval att såväl sömnduration som smärta predicerar 

varandra men att sömnduration i högre grad jämfört med smärta kan associeras med den 

efterföljande dagens smärtfrekvens (Edwards, Almeida, Klick, Haythornthwaite & Smith, 2008). 

I kontrast till detta finns det andra fynd som indikerar att smärta speciellt smärtgrad har en större 

förmåga att predicera insomnisymtom hos vuxna över ettårstid, jämfört med hur väl 

insomnisymtom förutsäger smärta (Jansson-Fröjmark & Boersma, 2012). Således finns det 

forskning som dels tyder på att sömnbesvär bättre predicerar generell smärta liksom det omvända 

att smärta bättre förutsäger sömnbesvär.  

  Mer specifikt gällande smärta i form av huvudvärk påvisar longitudinell forskning med 

vuxna deltagare, att insomnisymtom kan öka sannolikheten för huvudvärk däri oddsen för värk 

tycks öka i relation till insomniproblemens svårighetsgrad (Ødegård et al., 2011). Liknande 

resultat noteras i en annan longitudinell studie med en vuxen huvudvärksfri population, där det 

framkommer att risken för huvudvärk ökar om exempelvis sömnproblem rapporteras föreligga ett 
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år tidigare (Boardman, Thomas, Millson & Croft, 2006). I motsats till de två ovannämnda fynden 

påvisar en review, förutom att sömnbesvär kan länkas till huvudvärk, att även värk i en 

varierande omfattning tycks kunna påverka sömnen negativt (Sahota & Dexter, 1990). Utöver 

forskning som antyder riktning på förhållandet mellan sömn och värk (Boardman et al., 2006; 

Sahota & Dexter, 1990; Ødegård et al., 2011), finns det fynd som belyser samexistens mellan 

huvudvärk och sömnbesvär. Till exempel rapporterar en klinisk korrelationsstudie att prevalensen 

för sömnbesvär är hög bland ungdomar med huvudvärk (Gilman et al., 2007). Sammantaget har 

den komplexa interaktionen mellan sömn och generell smärta till viss del problematiserats bland 

vuxna. Dock kvarstår det forskningsluckor i ungdomspopulationer gällande associationen mellan 

smärta i form av huvudvärk och sömn mer specifikt sömnduration, definierad utifrån NSF:s 

vedertagna riktlinjer.

  Ett biopsykosocialt förklaringsparadigm.

Förhållandet mellan sömn och smärta däribland huvudvärk kan belysas genom ett 

biopsykosocialt perspektiv, som integrerar biologiska, psykologiska och sociala aspekter (Valrie, 

Bromberg, Palermo, & Schanberg, 2013). En biopsykosocial modell över sambandet mellan 

sömn och pediatrisk smärta har konstruerats av Valrie et al. (2013). Modellen kan även vara 

applicerbar på huvudvärk och antyder att det finns ett samspel mellan smärtperception, 

sömnkaraktäristik såsom sömnkvalité samt biologiska och psykologiska faktorer (Valrie et al., 

2013).   

  Gällande de biologiska aspekterna framkommer i en review av Holland (2014), att sömn 

och smärta i form av huvudvärk kan dela en gemensam patofysiologi. Däri klarläggs olika 

strukturer och neurokemiska processer inom det centrala nervsystemet (CNS), som har påvisats 

ha en viktig funktion vid regleringen av såväl sömn som huvudvärk (Holland, 2014). Fynden 

belyser att anatomiska strukturer såsom hjärnbarken, thalamus och hypothalamus liksom 

biokemiska processer innefattade bland annat hormonerna melatonin och orexin, tycks vara 
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betydelsefulla vid både tillstånden (Holland, 2014). Exempelvis tyder forskningen på att vuxna 

individer med migrän såväl under pågående migränattacker (Masruha et al., 2008) som vid 

huvudvärksfria perioder tenderar att ha en reducerad nattlig utsöndring av melatonin (Claustrat, 

Brun, Chiquet, Chazot, & Borson-Chazot, 2004), en sömnfrämjande substans som är av värde för 

dygnsrytmen (Crowley et al., 2007). I tillägg till det ovannämnda konkluderar Bellini, Panunzi, 

Bruni och Guidetti (2013) i sin forskningssammanställning, att störningar i biokemiska system 

som reglerar serotonin och dopamin kan utgöra en länk mellan huvudvärk, i synnerlighet migrän, 

och sömnbesvär såsom fragmentarisk sömn (Bellini et al., 2013). Det framläggs även att 

ärftlighet kan fylla en funktion vid migrän och sömnbesvär (Bruni et al., 1997). I en studie 

påvisas det att barn och ungdomar med migrän i högre grad tenderar att ha sömnsvårigheter vid 

spädbarnstiden, liksom att sömnbesvär och huvudvärk är vanligt förekommande bland deras 

föräldrar (Bruni et al., 1997). Ytterligare en biologisk mekanism, som belyses i en review av 

Lautenbacher et al (2006), är förändringar i smärtbearbetning. Det framläggs att förekomsten av 

sömndeprivation kan öka en individs smärtkänslighet. Därtill kan den motsatta riktningen även 

vara giltig, med andra ord att smärta bidrar till sömnbrist genom att öka arousal i kroppen. 

Således kan en negativ spiral uppkomma där det ena tillståndet förstärker och vidmakthåller det 

andra. En möjlig förklaring till denna process kan vara störningar i neurokemiska substanser 

(Lautenbacher et al., 2006). Mer specifikt gällande huvudvärk påvisar en studie att individer med 

värk vars sömnduration är kort tenderar att rapportera en lägre smärttröskel (de Tommaso et al., 

2014). 

  Beträffande psykologiska faktorer utgör sinnesstämning, enligt en review av Valrie et al. 

(2013), en variabel då forskning har länkat emotioner till såväl sömn som generell smärta bland 

barn och ungdomar (Valrie et al., 2013). Till exempel associeras depression med både 

sömnbesvär och smärta i en studie med ungdomspopulation (Murray, Murphy, Palermo & 

Clarke, 2012). Mer specifikt gällande huvudvärk framläggs det att depression kan vara vanligare 
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vid närvaro jämfört med vid frånvaro av värk hos ungdomar (Pine, Cohen & Brook, 1996). 

Förutom depressiva symtom, tycks samexisterande sömn- och huvudvärksproblematik hos vuxna 

även kunna vara associerad med andra symtom såsom ångest och upplevd stress (Lund, 

Westergaard, Barloese, Glümer & Jensen, 2014). En annan psykologisk variabel kan vara 

beteende däri handlingar som främjar sömn, det vill säga god sömnhygien, kan ha en inverkan 

vid huvudvärk i form av exempelvis migrän hos barn och ungdomar (Bruni, Galli & Guidetti, 

1999). Det påvisas till exempel att en sömnhygiensintervention för barn och ungdomar (5-14,3 

år) med migrän signifikant kan reducera den genomsnittliga huvudvärkens duration och frekvens 

men inte dess svårighetsgrad, detta jämfört med om inga instruktioner gällande sömnvanor 

utfärdats (Bruni et al., 1999). Dessutom belyser en studie, med en vuxenpopulation (>16 år), att 

en samexistens av huvudvärk och sömnproblem i högre grad associeras med rökning, fysisk 

inaktivitet och fetma i jämförelse med om endast ett av besvären finns med i bilden (Lund et al., 

2014). 

 Den komplexa interaktionen som uppstår mellan smärtperception, sömnkaraktäristika samt 

biologiska och psykologiska faktorer i den biopsykosociala modellen, påverkar i sin tur 

hälsorelaterad livskvalité och funktionsnivå enligt Valrie et al. (2013). Därtill är detta samspel 

beroende av bland annat kön, utvecklingsstadium samt sociala aspekter såsom etnicitet/kultur 

(Valrie et al., 2013).

  En fördjupning: förhållandet mellan sömn, huvudvärk och psykologiska faktorer.

Flertalet faktorer, däribland psykologiska, tycks utifrån ovannämnda forskningsfynd och Valrie et 

al.’s (2013) biopsykosociala modell vara involverade i samspelet mellan sömn och smärta i form 

av huvudvärk. Exempel på psykologiska faktorer som vardera påvisar en samexistens med 

sömnbesvär och huvudvärk är oro (Kelly, 2002; Vulić-Prtorić et al., 2007), upplevd stress 

(Wiklund, Malmgren-Olsson, Öhman, Bergström & Fjellman-Wiklund, 2012) och depression 

(Blaauw et al., 2014; Merikanto, Lahti, Puusniekka, & Partonen, 2013).  
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 Oro är en kognitiv aktivitet som kan definieras som en problemlösningsstrategi bestående 

av en tankekedja som präglas av negativa affekter och okontrollerbarhet (Borkovec, Robinson, 

Pruzinsky, & DePree, 1983). Inga studier finns, till vår vetskap, som undersöker oro i relation till 

både sömn och huvudvärk. Dock finns ett fåtal publikationer som studerar orons separata 

förhållande till huvudvärk respektive sömn. Oro tycks ofta uppträda vid generell smärta och kan 

exempelvis uppkomma till följd av funderingar kring smärtans orsak respektive konsekvenser 

(Eccleston & Crombez, 2007). Vad gäller huvudvärk påvisas det att skolbarn (10-15 år) med 

värk, jämfört med en kontrollgrupp, förefaller att ha en högre orostendens (Vulić-Prtorić et al., 

2007). Hos majoriteten av de barn med huvudvärk uppfyller dock oron inte en klinisk signifikans 

på grund av dess otillräckliga intensitetsgrad (Vulić-Prtorić et al., 2007). I en sammanställning av 

Freitag (2007) konkluderas att oro, relaterad till förväntningar på framtida migränanfall, är 

vanligt förekommande och påverkar individens dagliga funktion negativt (Freitag, 2007). 

Gällande sömnen framkommer det att oro är en frekvent självrapporterad anledning (16-24 år) till 

sömnproblem som exempelvis kan försvåra insomningen (Dregan, Lallukka & Armstrong, 2013). 

Mer specifikt tycks en association föreligga mellan sömnduration och oro, då det i en 

vuxenpopulation har påvisats att den totala sovtiden reduceras som en funktion av orosgrad 

(Kelly, 2002). Därtill noteras en tendens bland ungdomar (10-13 år) gällande förekomst av en 

högre upplevd oro vid sömndeprivation, jämfört med vid ett utvilat tillstånd (Talbot, 

McGlinchey, Kaplan, Dahl & Harvey, 2010).  

 Upplevd stress refererar till individens upplevda stressnivå i relation till olika livshändelser 

(Cohen, Kamarck & Mermelstein, 1983). Under ungdomstiden kan stress ha en framträdande 

roll, detta med tanke på de biopsykosociala förändringarna som sker vid denna period (Hamburg, 

1974). Upplevd stress tycks vara associerad med såväl sömnbesvär som huvudvärk hos 

ungdomar. Studier med 12-14 åringar (Yarcheski & Mahon, 1999) respektive 16-18 åringar 

(Wiklund et al., 2012) påvisar att en hög grad av upplevd stress är relaterad till en ökning i sömn- 
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respektive huvudvärksproblematik (Wiklund et al., 2012; Yarcheski & Mahon, 1999). Det är 

således tänkbart att den upplevda stressen kan utgöra en möjlig förklaring till förekomsten av 

bland annat sömnproblem samt hälsobesvär såsom huvudvärk (Wiklund et al., 2012). Ytterligare 

fynd, vilka noteras i vuxenpopulation, är att stress och en reducerad sovtid tycks såväl ha en 

enskild påverkan som en additiv effekt på kronisk huvudvärk. Med andra ord kan stress och kort 

sömnduration vardera länkas till en kronisk värk liksom att dessa i kombination kan bidra till en 

ökad kronisk värkproblematik främst vad gäller en högre intensitetsgrad (Houle et al., 2012). 

Därtill verkar vuxna med huvudvärk uppleva sin livssituation som mer stressfull jämfört med de 

utan värk (Eskin, Akyol, Çelik & Gültekin, 2013). Detta tycks även vara giltigt för ungdomar 

med huvudvärk då samsjuklighet med bland annat stress och sömnproblem är vanligt 

förekommande (International Headache Society, 2013). 

  Depression kännetecknas av symtom såsom trötthet, nedstämdhet och sömnbesvär 

(American Psychiatric Association, 2013; World Health Organisation, 2016). I tillägg till detta 

argumenterar Stahl (2002) för att fysiska symtom såsom smärta bör inkluderas i 

diagnoskriterierna för depression vid sidan om emotionella och vegetativa besvär, detta då smärta 

och depression tycks vara associerade (Stahl, 2002). Det noteras till exempel att huvudvärk och 

depression samexisterar hos ungdomar såväl i kliniska (Masi, Favilla, Millepiedi & Mucci, 2000) 

som i icke kliniska urval (Blaauw et al., 2014). Därtill framkommer det i en review av Von Korff 

& Simon (1996) att vissa depressiva symtom däribland sömnbesvär tycks vara mer framträdande 

vid komorbid depression och generell smärta (Von Korff & Simon, 1996). Alltså tycks en 

association föreligga mellan värk, depressiva symtom samt sömnbesvär. I en review av Menefee 

et al. (2000) framläggs att depression kan utgöra en mekanism i relationen mellan sömnbesvär 

och generell smärta (Menefee et al., 2000). Mer specifikt gällande smärta i form av huvudvärk 

påvisar en studie med 14-20 åringar att ett senare sänggående ökar risken för hälsorelaterade 

besvär såsom huvudvärk och depressiva symtom (Merikanto et al., 2013). Dessutom verkar 
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depression, i kombination med huvudvärk och kort sömnduration, kunna medföra förändringar i 

smärtbearbetning (de Tommaso et al., 2014).  

  Utifrån ovanstående forskning framkommer det att oro, upplevd stress och depression till 

viss del har studerats enskilt i relation till sömnbesvär respektive huvudvärk. Dock tycks, till vår 

vetskap, ingen forskning ha bedrivits där dessa psykologiska faktorer tillsammans inkluderats vid 

studium av förhållandet sömnduration-huvudvärk, detta i synnerlighet i ungdomspopulationer.  

Syfte och frågeställningar 

Begränsad forskning har bedrivits gällande förhållandet mellan sömn och huvudvärk i relation till 

ungdomspopulationer (Gilman et al., 2007). Att studera förhållandet mellan sömnduration och 

huvudvärk i relation till ungdomstiden anses vara av värde. Detta dels då vuxna med frekvent 

huvudvärk i hög utsträckning rapporterar en värkproblematik redan som barn eller ungdom 

(Fearon & Hotopf, 2001), liksom av vetskapen om att vanor, exempelvis sömnvanor, som 

uppkommer under ungdomstiden tenderar att bestå och påverka senare livsskeden (Dahl & 

Lewin, 2002). Därtill ger de fåtaliga studier som till vår kännedom har undersökt bidirektionalitet 

samt faktorer som skulle kunna ha en inverkan på detta samspel, skäl till att närmare utforska 

relationen mellan sömnduration, huvudvärk och psykologiska faktorer. Eftersom majoriteten av 

studierna som hittills har genomförts är av en korrelationell design, föreligger därtill ett behov av 

longitudinell forskning. Vidare anses forskning utifrån NSF:s sömndurationsriktlinjer vara av vikt 

dels då dessa, till vår vetskap, är tämligen obeforskade liksom på sikt kan underlätta en 

resultatjämförelse studier sinsemellan.  

  Med det ovanstående i beaktande har denna longitudinella studie två syften, varav det 

första är att studera förhållandet mellan den vardagliga sömndurationen och huvudvärk i ett urval 

av ungdomar under loppet av ett år. Det andra syftet är att undersöka huruvida psykologiska 

faktorer har en inverkan på det eventuella samspelet. Mer specifikt kommer följande 

frågeställningar att besvaras, vilka även porträtteras i figur 1 i form av en analytisk modell: 
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- Föreligger ett bidirektionellt förhållande, under loppet av ett år, mellan sömnduration 

under vardagar och huvudvärk?  

- Påverkar psykologiska faktorer (det vill säga depressiva symtom, oro och upplevd stress) 

ett eventuellt förhållande mellan vardaglig sömnduration och huvudvärk, studerat över en 

ettårsperiod? 

 

Metod 

Design och procedur 

Detta är en ettårig longitudinell studie som analyserar två mättillfällen från Trestadsstudien, 

vilket är ett forskningsprojekt som planerar att pågå under fem års tid (fem datavågor varav två 

redan utförts). Genom Trestadsstudien samlades data in via två frågeformulär gällande bland 

annat ungdomars psykiska och somatiska hälsa, i 17 kommunala skolor vid tre städer i 

Mellansverige. Inför all datainsamling inhämtades två former av informerat samtycke, dels ett 

aktivt från ungdomarna själva men även ett passivt från dess vårdnadshavare. Under tiden (90 

Psykologiska faktorer: 

- Oro 

- Upplevd stress 

- Depressiva symtom 

Sömnduration 
Huvudvärk 

Figur 1. En analytisk modell över interaktionen mellan huvudvärk och 

sömnduration liksom de psykologiska faktorernas inverkan på detta samspel. 

Den heldragna dubbelriktade pilen betonar förhållandet som främst är i fokus 

medan de streckade pilarna indikerar hur de studerade psykologiska faktorerna 

eventuellt kan förhålla sig till denna relation. 
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minuter) som ungdomarna besvarade frågeformulären närvarade endast utbildade testledare i 

klassrummet. Som tack för sin medverkan erhöll deltagarna, vid samtliga mättillfällen, fika under 

datainsamlingen samt ett belopp på 300 kronor till vardera deltagande klass.  

Deltagare

Det initialt tilltänkta urvalet i Trestadsstudien utgjordes av 3336 skolungdomar. Detta urval kom 

att minska efter att vårdnadshavare informerades om studien, via brevpost inför första 

mättillfället, då 122 svarsblanketter returnerades med nekande svar gällande ungdomens 

deltagande. Vid första vågens datainsamling, januari 2014, valde 2768 ungdomar (svarsfrekvens 

83%) att delta (12-16 år, M= 13,65 år, SD= 0,64, unga kvinnor= 48%). Ett år senare, vid våg två, 

deltog 2947 ungdomar och därmed var svarsfrekvensen 88% (14-19 år, M= 14,85 år, SD= 0,73, 

unga kvinnor= 47%). 

  För denna studie tillämpades ett antal exklusionskriterier. Ungdomar över 17 år vid andra 

mättillfället uteslöts då dessa ansågs vara icke representativa för den aktuella uppsatsens urval, 

därtill exkluderades individer som sov < 4 timmar (6-17 år), > 12 timmar (6-13 år) eller > 11 

timmar (14-17 år). Mer specifikt innefattade exklusionsprocessen gällande sömnduration två 

stadier. Det första steget innebar en exkludering av individer som rapporterade en orimlig kort (< 

4 timmar) respektive lång (> 15 timmar) sömnduration. Det andra stadiet resulterade i en 

exkludering av de individer som rapporterade ett sömnöverskott (> 12 timmar eller > 11 timmar), 

detta motiverat av en låg andel ungdomar med den ovannämnda sömndurationen. Gruppen med 

en icke rekommenderade sömnduration kom därmed att bestå av unga med en total sovtid på ≥ 4 

men < 7 timmar. Således blev det slutgiltiga deltagarantalet (N) i denna uppsats, med hänsyn till 

Trestadsstudien samtliga variabler, 2768 (12-16 år, M= 13,65 år, SD= 0,64, unga kvinnor= 48%) 

vid första vågen samt 2944 (14-17 år, M= 14,84 år, SD= 0,72, unga kvinnor= 47%) vid andra 

mättillfället. Av detta ungdomsurval var vid första respektive andra vågen 89% samt 86% födda i 

Sverige, i tillägg till detta uppgav 71% samt 69% att de bor med båda sina föräldrar. 
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Etiska överväganden 

De fyra allmänna kraven (informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet) för 

en god forskning (Vetenskapsrådet, 2002) beaktades vid planering och genomförande av 

Trestadsstudien. Utifrån etiska aspekter gällande psykologiskt arbetsförfarande inhämtades 

samtycke i två format (American Psychological Association, 2010) (se design och procedur). 

Detta tillvägagångssätt motiverades, även juridiskt, av att ungdomarna var omyndiga men 

samtidigt tillräckligt mogna för att bli involverade i beslutsprocessen (Lag om etikprövning av 

forskning som avser människor, SFS 2003:460, 18§). Därtill ansågs detta förfarande kunna öka 

deltagarantalet liksom urvalets representativitet (Pokorny, Janson, Schoeny, Townsend & Curie, 

2001; Shaw, Cross, Thomas & Zubrick, 2015). I anslutning till att ungdomarna medverkade i 

datainsamlingen informerades de av utbildade testledare om studien, konfidentialitet samt 

individens frivillighet till deltagande. Detta i linje med forskningsetikens informations- och 

konfidentialitetskrav (Vetenskapsrådet, 2002). För att ytterligare trygga konfidentialiteten 

närvarade endast testledare i klassrummet under tiden ungdomarna besvarade formulären. Ifyllda 

formulär samlades in av testledare och i syfte att förhindra obehörigt nyttjande av data kom dessa 

att förvaras inlåsta. Därtill har identifiering av enskilda individer omöjliggjorts genom en 

tillämpning av kodnyckel på de enskildas identiteter. Trestadsstudien har fått ett etiskt 

godkännande av den regionala etikprövningsnämnden i Uppsala. Inför författandet av denna 

studie ansöktes ett etiskt godkännande från psykologprogrammets etiska grupp vid Örebro 

Universitet. All data, har i den aktuella uppsatsen, behandlats varsamt och resultaten har 

redovisats på en gruppnivå vilket förhindrar en identifiering av enskilda individer.  

Mätinstrument 

Trestadsstudiens två frågeformulär bestod dels av välkända och validerade mätinstrument men 

även av specifikt utvecklade frågor för detta forskningsprojekt. Inför första vågens datainsamling 

pilottestades frågeformulären i ett stickprov av (490) ungdomar, från årskurs sex i grundskolan 
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till första ring på gymnasiet, och goda psykometriska egenskaper påvisades för samtliga skalor. 

Värt ett förtydligande är att Trestadsstudien bestod av fler mätinstrument och frågor än vad som 

kom att analyseras i denna uppsats.  

 Sömnduration. I denna uppsats har, den självrapporterade, sömndurationen under vardagar 

studerats. Sömnduration har kalkylerats genom ett uträknande av tiden mellan sänggående 

(“Vilken tid brukar du gå och lägga dig på vardagar?”) och uppstigande (“Vilken tid brukar du 

vakna på vardagar?”) subtraherat med insomningslatens (“Hur lång tid brukar det ta för dig att 

somna efter att du bestämt dig för att sova under vardagar?”). Dessa tre frågor har hämtats från 

the School Sleep Habits Survey som genom 63 spörsmål (Shahid, Wilkinson, Marcu & Shapiro, 

2012) mäter ungdomars generella vanor gällande bland annat sömn- och vakenhet under de 

senaste två veckorna (Wolfson & Carskadon, 1998). Endast ett fåtal studier har undersökt 

formulärets psykometriska egenskaper (Shahid et al., 2012). För delskalor i formuläret har 

Cronbach´s alpha uppmätts vara mellan 0,70 - 0,79 (Shahid et al., 2012). Gällande validiteten 

överlag för självrapporterad sömnduration påvisade majoriteten av studierna i en 

forskningssammanställning, en god korrelation mellan objektiva mått och självrapporterade 

tidpunkter för sänggående och uppvaknande (Matricciani, 2013). Sömndurationen har, vid båda 

mättillfällena, utifrån NSF åldersrelaterade riktlinjer (Hirshkowitz et al., 2015) (se tabell 1) 

transformerats till en kategorisk variabel med tre nivåer (rekommenderad, tveksam och icke-

rekommenderad) för samtliga åldersgrupper. 

 Huvudvärk. I denna studie har två spörsmål rörande huvudvärk använts. Den ena frågan 

gällande huvudvärkens frekvens hämtades från The HBSC symptom checklist (HBSC-SCL) 

(Haugland & Wold, 2001), vilket är en symtomlista bestående av 8 påståenden för vilka 

individen ämnar skatta frekvens utifrån en 5-gradig Likertskala från 0 (“sällan eller aldrig”) till 4 

(“ungefär varje dag”). HBSC-SCL har, i ungdomspopulationer, påvisat en total intraclass 

cofficient (ICC) på 0,79 och mer specifikt gällande endast huvudvärk en ICC på 0,67 (Haugland 
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& Wold, 2001). Den andra huvudvärksfrågan gällande värkens intensitet har skapats specifikt för 

Trestadsstudien utifrån HBSC-SCL, därav saknades psykometriska uppgifter för denna fråga. I 

denna studie definierades huvudvärk som problematisk, alltså förekommande, om individen 

under de senaste  6 månaderna varit besvärad av huvudvärk minst “ungefär varje vecka” 

samtidigt som värken haft en intensitetsgrad på minst 5 på en skala 1-10.  

 Psykologiska faktorer. Oro mättes med formuläret Penn State Worry Questionnaire for 

Children (PSWQ-C), en anpassad version av PSWQ för vuxna, som kan tillämpas vid bedömning 

av barn och ungdomar mellan 6-18 år (Chorpita, Tracey, Brown, Collica & Barlow, 1997). 

PSWQ-C är en självskattningsskala bestående av 14 påståenden som avser mäta en individs 

orostendens. Svaren i PSWQ-C graderas på en 4-gradig Likertskala från 0-3, där 0 innebär 

”stämmer inte alls” och 3 betecknar ”stämmer helt och hållet”. Således kan totalpoängen inta 

värden från 0-42, där högre poäng indikerar en ökad orostendens. Formuläret har påvisat goda 

psykometriska egenskaper, såsom en god validitet liksom en hög intern konsistens, i såväl 

kliniska som icke kliniska populationer (Chorpita et al., 1997). Cronbach´s alpha, som avser 

undersöka den interna konsistensen, har i tidigare studier uppmätts vara 0,89 för åldrarna 6-18 år 

och 0,90 för åldersintervall 12-18 (Chorpita et al., 1997). I denna studie beräknades Cronbach´s 

alpha för första mättillfället vara 0,90. 

  Upplevd stress mättes med självskattningsformuläret Perceived Stress Scale (PSS) som 

ämnar undersöka till vilken grad olika livssituationer upplevs som stressfulla (Cohen et al., 

1983). PSS består av 14 frågor som eftersträvar att mäta respondentens generella upplevda 

stressnivå genom att undersöka individens upplevelse av oförutsägbarhet, okontrollbarhet, 

överbelastning liksom nuvarande grad av stress (Cohen et al., 1983). Skalan är en 5-gradig 

Likertskala från 0 (”aldrig”) till 4 (”väldigt ofta”) med en maxpoäng på 56, där högre poäng 

indikerar en ökad grad av upplevd stress (Eklund, Bäckström & Tuvesson, 2014). Vid 

användning av PSS kan man dels utgå från skalans totalpoäng liksom dela upp helskalan i två 
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delskalor vid namn stress och hanteringsförmåga (Eklund et al., 2014). Den aktuella uppsatsen 

utgick från skalans totalpoäng det vill säga att helskalan användes. PSS utvecklades för 

bedömning av individers upplevda stress från årskurs 7 i grundskolan och uppåt (Cohen et al., 

1983). Inga studier har till vår kännedom undersökt skalans psykometriska egenskaper såsom 

dess interna konsistens i ungdomspopulationer. I vuxenpopulationer, såväl kliniska (Eklund et al., 

2014) som icke kliniska (Cohen et al., 1983; Eklund et al., 2014), har PSS påvisat 

tillfredsställande psykometriska egenskaper såsom acceptabel validitet och reliabilitet. 

Cronbach´s alpha har för helskalan i icke kliniska vuxenurval beräknats till 0,9 (Eklund et al., 

2014) respektive variera mellan 0,84-0,86 (Cohen et al., 1983) medan den i kliniska urval 

uppmätts till 0,84 (Eklund et al., 2014). I denna studie beräknades Cronbach´s alpha för helskalan 

vid första mättillfället vara 0,76. 

  Depressiva symtom mättes med självskattningsskalan Center of Epidemiological Studies – 

Depression Child (CES-DC), en anpassad version av Center of Epidemiological Studies – 

Depression (CES-D), som är tillämpbar för barn och ungdomar (Weissman, Orvaschel & Padian, 

1980). Formuläret omfattar 20 påståenden som främst avser mäta depressiva symtom men även 

positiva emotionella och kognitiva aspekter (Olsson & von Knorring, 1997). I den ursprungliga 

skalan graderas svaren på en 4-gradig Likertskala som sträcker sig från 0 (”inte alls”) till 3 

(”ofta”) (Weissman et al, 1980). I denna studie tillämpades istället en 5-gradig Likertskala från 0 

(”inte alls”) till 4 (”mycket ofta”). Således kunde respondenten erhålla max 80 poäng, istället för 

originalskalans totalpoäng på 60, där högre poäng indikerar en högre grad av depressivitet 

(Weissman et al., 1980). CES-DC har påvisat goda psykometriska egenskaper, såsom god 

validitet och hög intern konsistens, i ungdomspopulationer (16-17 år). Cronbach’s alpha har 

tidigare uppmätts till 0,91 (Olsson & von Knorring, 1997), i denna studie uppgick den till 0,95. 
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Statistiska metoder 

I syfte att besvara uppsatsens frågeställningar utfördes ett antal statistiska analyser med hjälp av 

programmet IBM SPSS Statistics 22. En beskrivande helhetsbild över urvalet erhölls genom 

deskriptiv statistik exempelvis medelvärden, standardavvikelser samt procentandelar. Cronbach´s 

alpha beräknades för de psykologiska faktorerna oro, upplevd stress och depressiva symtom, 

detta för att fastställa skalornas interna konsistens. Anledningen till att Cronbach´s alpha endast 

kalkylerades för dessa mätinstrument var att dessa skalor användes i sin helhet medan enstaka 

frågor användes vid resterande mätskalor. Vid genomförd bortfallsanalys gällande de 

psykologiska faktorerna framkom att det mest frekventa bortfallsmönstret var avsaknad av svar 

på samtliga frågor i skalorna. Med detta i beaktande valdes inga ersättningsmetoder för de 

saknade svaren då dessa metoder ansågs vara icke representativa för den enskilda individen. 

Kontingenstabeller (korstabeller) genomfördes, där variablerna sömnduration och huvudvärk 

inkluderades i syfte att utforska relationen dem emellan över en ettårstid. Därigenom fastställdes 

även Pearsons’s chi-squarevärde som indikerade huruvida relationen var signifikant. Logistisk 

regressionsanalys utfördes med avsikt att fördjupa utforskandet gällande om en bidirektionell 

relation förelåg mellan sömnduration och huvudvärk samt hur denna influerades av de 

psykologiska faktorerna oro, upplevd stress och depressiva symtom. Två varianter av den 

logistiska regressionen tillämpades, nämligen binär analys med huvudvärk som utfallsvariabel 

samt multinominal analys där sömnduration utgjorde den beroendevariabeln. Metoden som 

användes vid inmatning av prediktorerna, vid de både formerna av regressionsanalys, bestod av 

en kombination utav “forced entry” (sömnduration respektive huvudvärksvariabel) och “stepwise 

backward” (psykologiska faktorerna). Värt att nämna är att resultatet av de logistiska analyserna, 

där flertalet prediktorer inkluderats, bör beaktas på så vis att resultatet för de enskilda variablerna 

har redogjorts utifrån att resterande variabler har kontrollerats för.  
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Resultat 

Detta avsnitt kommer att inledas med en beskrivning av deltagarna utifrån variablerna huvudvärk, 

sömnduration samt psykologiska faktorer (oro, depressiva symtom och upplevd stress). Därefter 

rapporteras resultaten av kontingenstabellerna, vilka påbörjade undersökningen av förhållandet 

mellan sömnduration och huvudvärk. Vidare redogörs fynden av logistiska regressionsanalyser 

vilka bidrog till att fördjupa förståelsen av relationen mellan sömnduration och värk, däri även de 

psykologiska faktorernas inverkan på samspelet beskrivs.  

Beskrivning av deltagarna utifrån sömnduration, förekomst av huvudvärk liksom 

prevalens av depressiva symtom, oro samt upplevd stress  

Andelen deltagare vid första respektive andra mättillfället var, som tidigare beskrivits, 2768 samt 

2944. Av dessa besvarade, vid första vågen, 2219 (12-16 år, M= 13,64 år, SD= 0,64, unga 

kvinnor 47%) huvudvärksfrågan och 2611 (12-16 år, M= 13,65 år, SD= 0,64, unga kvinnor 47%) 

svarade på spörsmålet om sömnduration. Vid andra mättillfället besvarades huvudvärk- 

respektive sömnfrågan av 2337 (14-17 år, M= 14,83 år, SD= 0,71, unga kvinnor 45%) samt 2797 

(14-17 år, M= 14,84 år, SD= 0,72, unga kvinnor 48%). En mer detaljerad deskriptiv information 

gällande de undersökta variablerna för båda mättillfällena återfinns i tabell 2.  
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Tabell 2. 

Beskrivning av deltagarna utifrån sömnduration, förekomst av huvudvärk liksom 

prevalens av depressiva symtom, oro samt upplevd stress 

Variabler Mättillfälle 1 Mättillfälle 2 

Huvudvärk N (%) N (%) 

   Ingen huvudvärk     1762 (79)    1808 (77) 

   Huvudvärk    457 (21)    529 (23) 

Sömnduration N (%) N (%) 

   Rekommenderad     1316 (50)    1375 (49) 

   Tveksam     915 (35)    928 (33) 

   Icke rekommenderad     380 (15)    494 (18) 

Psykologiska variabler N (M; SD)  

   Oro (PSWQ-C
a
)    2697 (M= 14,15; SD= 8,51)  

   Upplevd stress (PSS
b
)    2723 (M= 21,37; SD= 8,44)  

   Depressiva symtom     

   (CES-DC
c
) 

  2722 (M= 16,85; SD= 14,75)  

Not. a. Penn State Worry Questionnaire for Children, totalpoängen 0-42. 

b. Perceived Stress Scale, totalpoäng 0-56. 

c. Center of Epidemiological Studies – Depression Child, totalpoäng 0-80. 

 

Däri framkommer att frekvensen för huvudvärk liksom sömnduration definierad som 

rekommenderad, tveksam och icke rekommenderad var relativt stabil över tid. Detta då andelen 

ungdomar (N) som uppfyllde kriterierna för huvudvärk, enligt vår definition, var ungefär en 

femtedel vid såväl första som andra mättillfället. I tillägg till detta belyses att cirka hälften av 

ungdomarna, som besvarat spörsmålet om sömnduration vid första och/eller andra mättillfället, 

sov enligt NSF:s rekommendationer, medan ungefär en tredjedel rapporterade en sovtid 

definierad som tveksam liksom en sjättedel angav en icke rekommenderad sömnduration. I figur 
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2 respektive 3 framgår att könsskillnader kan föreligga gällande närvaro respektive frånvaro av 

värkproblematik liksom hur frekvent unga rapporterar sömnduration indelat utifrån NSF:s 

riktlinjer. Mer specifikt framkommer att unga kvinnor i större utsträckning än unga män tycks 

uppge värk samt en tveksam och icke rekommenderad sovtid, vilket var ett resultat som noterades 

vid båda mättillfällena. Motiverat av detta kom könsskillnader att beaktas vid genomförande av 

de logistiska regressionsanalyserna.  

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Rapporterad förekomst av närvaro respektive frånvaro av huvudvärk vid mättillfälle 

1 och 2 indelat utifrån kön. Figuren porträtterar en inomgruppsjämförelse det vill säga 

könsfördelning inom vardera kategori vid 1 och 2 mättillfället  
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Vidare påvisas i tabell 2 att den genomsnittliga skattningen på orosskalan var 14,15 (unga 

kvinnor M= 17,23, SD=9,17; unga män M= 11,32, SD=6,71) av en möjlig totalpoäng på 42, 

medan medelskattningen för upplevd stress var 21,37 (unga kvinnor M=23,11, SD=8,66; unga 

män M= 19,79, SD=7,92) av en maxpoäng på 56. Gällande depressiva symtom var den 

genomsnittliga poängen 16,85 (unga kvinnor M= 22,36, SD=16,46; unga män M=11,83, 

SD=10,78) av en totalpoäng på 80. Värdena gällande de psykologiska variablerna rapporteras 

endast för första mättillfället, då detta ansågs vara tillräckligt för att kunna besvara uppsatsens 

Figur 3. Rapporterad förekomst av rekommenderad, tveksam och icke rekommenderad 

sömnduration vid mättillfälle 1 och 2 indelat utifrån kön. Figuren porträtterar en 

inomgruppsjämförelse det vill säga könsfördelning inom vardera kategori vid 1 och 2 

mättillfället 
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frågeställningar. Värt att nämna är att urvalets storlek kom att variera beroende på de statistiska 

analyserna som genomfördes. Respektive N-värden för vardera analys rapporteras löpande.

Föreligger ett bidirektionellt förhållande, under loppet av ett år, mellan sömnduration 

under vardagar och huvudvärk? 

I syfte att besvara vår första frågeställning angående bidirektionalitet, inleddes de statistiska 

analyserna med ett utförande av två kontingenstabeller.  

  Den ena kontingenstabellen belyste förhållandet mellan rekommenderad, tveksam och icke 

rekommenderad sömnduration vid första mättillfället och frånvaron respektive närvaron av 

huvudvärk vid andra mättillfället, se tabell 3. Av denna framkommer att det totala antalet (N) 

ungdomar som besvarat de två frågorna var 1926. Sett till denna andel rapporterade 21% närvaro 

av värk ett år efter besvarandet av spörsmålet om sömnduration. Mer specifikt noteras att 15% 

uppgav huvudvärk om de ett år tidigare angav att de sov i enlighet med NSF:s rekommendationer 

liksom att 25% av de unga rapporterade en värkproblematik om de vid första mättillfället hade en 

sovtid definierad som tveksam. En icke rekommenderad sovtid länkades till huvudvärk på så sätt 

att 40% av ungdomar med denna sömnduration uppgav värk efter ettårstid. Associationen mellan 

sömnduration och utfallet i huvudvärk ett år senare var signifikant (x
2
 (2) = 85,34, p <,001). Unga 

med en sovtid definierad som tveksam hade en större risk, i förhållande till de med en 

rekommenderad sömnduration, att rapportera huvudvärk ett år senare (OR=1,93). Ungdomar med 

en icke rekommenderad sovtid hade dock, jämfört med de som sov enligt NSF:s 

rekommendationer, en ännu större risk för att rapportera huvudvärk efter en ettårstid (OR=3,89). 

Vid jämförelse mellan den icke rekommenderade och tveksamma sömndurationen framkom att 

unga i den förstnämnda kategorin i högre grad riskerade att uppge värkproblematik ett år senare 

(OR=2,02). Således ökade andelen rapporterad värkproblematik i proportion till sömnkategorins 

mindre önskvärdhet.  

  För att undersöka den konträra riktningen på det tänkbara bidirektionella förhållandet 
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utfördes ytterligare en kontingenstabell som således porträtterade förhållandet mellan huvudvärk 

vid första mättillfället och sömnduration ett år senare, se tabell 4. Däri framkommer den totala 

andelen (N = 1954) ungdomar som besvarat dessa två frågor. Av dessa ungdomar uppgav 50% en 

rekommenderad sömnduration, 33% en sovtid klassificerad som tveksam och 17% en icke 

rekommenderad total sovtid, ett år efter besvarandet av huvudvärksfrågan. Mer specifikt belyses 

att av de som vid första mättillfället uppgav närvaro av huvudvärk, rapporterade ett år senare 

33% en rekommenderad sömnduration, 43% en tveksam sovtid och 24% icke rekommenderad 

sömnduration. En signifikant association förelåg mellan huvudvärk och sömnduration efter en 

ettårstid  (x
2
 (2) = 61,65, p <,001). Ungdomar med huvudvärk, jämfört med de utan värk, hade en 

lägre sannolikhet att ha en rekommenderad sömnduration (OR= 0,40). Vidare framkom att unga 

med värkproblematik hade en större risk, i förhållande till de utan värk, att efter ettårstid uppge 

en total sovtid definierad som tveksam (OR=1,69), liksom att det var en ännu större risk att de 

med huvudvärk hade en icke rekommenderad sömnduration (OR= 1,85). Sett till oddskvoterna 

framkom att risken för de mindre önskvärda sömndurationskategorierna ökade i relation till att 

ungdomarna ett år tidigare rapporterat närvaro av huvudvärk.  



FÖRHÅLLANDET MELLAN SÖMNDURATION OCH HUVUDVÄRK SAMT PSYKOLOGISKA ASPEKTERS INVERKAN  33 

Tabell 3. 

Kontingenstabell över förhållandet mellan sömnduration vid mättillfälle 1 och huvudvärk vid 

mättillfälle 2  

  Huvudvärk vid mättillfälle 2, N (%)  

  Ingen huvudvärk Huvudvärk Totalt 

Sömnduration vid Rekommenderad 869 (85) 148 (15) 1017 (100) 

mättillfälle 1, N (%) Tveksam 488 (75) 160 (25) 648 (100) 

 Icke rekommenderad 157 (60) 104 (40) 261 (100) 

 Totalt 1514 (79) 412 (21) 1926 (100) 

Tabell 4. 

Kontingenstabell över förhållandet mellan huvudvärk vid mättillfälle 1 och sömnduration vid mättillfälle 2 

Sömnduration vid mättillfälle 2, N (%) 

 

Huvudvärk vid 

mättillfälle 1, N 

(%) 

 Rekommenderad Tveksam Icke rekommenderad Totalt 

Ingen huvudvärk 855 (55) 480 (30) 232 (15) 1567 (100) 

Huvudvärk 126 (33) 166 (43) 95 (24) 387 (100) 

Totalt 981 (50) 646 (33) 317 (17) 1954 (100) 
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En fördjupning: föreligger ett bidirektionellt förhållande, under loppet av ett år, mellan 

sömnduration under vardagar och huvudvärk? Hur påverkas det eventuella förhållandet 

av depressiva symtom, oro och upplevd stress? 

Baserat på resultatet av de ovan redovisade kontingenstabellerna, kom analyserna om 

förhållandet gällande sömnduration och huvudvärk att fördjupas genom en tillämpning av 

logistisk regression, där även psykologiska faktorer inkluderades. Motiverat av att könsskillnader 

uteblev vid genomförandet av logistiska regressionsanalyser med kön i beaktande, kommer 

resultatet nedan att redovisas för urvalet i stort.       

  Den binära regressionsanalysen, som omfattade ett deltagarantal på 1891 ungdomar, 

ämnade att undersöka sömndurationens och de psykologiska variablernas association med 

huvudvärk ett år senare, se tabell 5. Tabellen innefattar två modeller varav den första endast 

inkluderade variabeln sömnduration medan den andra modellen, förutom sömnduration, även 

inrymde de psykologiska variablerna. Däri framkommer att modell 1, innefattande sömnduration 

uppdelad i tre kategorier utifrån NSF:s riktlinjer, signifikant (p<,001) förklarade 6% av variansen 

i huvudvärksvariabeln. Vad gäller sömnkategoriernas förhållande till huvudvärken noterades att 

såväl tveksam som icke rekommenderad sömnduration, i relation till den rekommenderade 

sovtiden, var signifikanta prediktorer för utfall av huvudvärk ett år senare. Vid jämförelse av 

risken för huvudvärk vid icke rekommenderad (OR = 3,79; 95% CI=2,79-5,14) respektive 

tveksam (OR = 1,93; 95% CI=1,50-2,48) sömnduration var oddsen för värk högre i den 

förstnämnda sömnkategorin. Modell 2, bestående av sömndurationskategorierna och de 

psykologiska faktorerna, omfattade två steg. I det första steget, innefattande samtliga variabler, 

framkom att denna modell signifikant (p<,001) förklarade 18% av variansen i 

huvudvärksvariabeln. Därmed predicerades huvudvärk bättre av den nya modellen, bestående av 

såväl sömnduration som de psykologiska faktorerna, än om endast sömndurationsvariabeln 

inkluderades i analysen. Vid en närmare granskning av de enskilda prediktorernas förmåga att 
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förutsäga utfallet, påvisades variabeln upplevd stress vara en icke signifikant prediktor för 

huvudvärk. I den andra analysomgången exkluderades därmed variabeln upplevd stress. Detta 

resulterade i en ny modell som även denna signifikant (p<,001) förklarade 18% av variansen i 

utfallsvariabeln, därmed förblev andelen förklarad varians opåverkad vid en exkludering av 

upplevd stress. Således tycks inklusionen liksom exklusionen av variabeln upplevd stress vara 

irrelevant då den förklarade variansen förblev densamma. Mer specifikt framkom i det andra 

steget att de ungdomar som rapporterade en tveksam respektive icke rekommenderad total sovtid, 

vid det andra mättillfället, hade en högre risk att ha huvudvärk jämfört med unga som sov enligt 

NSF:s rekommendationer. Unga som rapporterade en icke rekommenderad sömnduration hade 

högre odds för att uppge värk ett år senare (OR=2,09; 95% CI=1,49-2,93) än de ungdomar med 

en sömnduration definierad som tveksam (OR=1,45; 95% CI=1,11-1,90). Således minskade 

oddskvoten till viss del gällande huvudvärk vid inkludering av depressiva symtom och oro för 

såväl den icke rekommenderade som den tveksamma sömndurationen med 1,70 respektive 0,48, 

detta jämfört med oddskvoterna i modell 1 som endast omfattade sömndurationsvariabeln. Vidare 

noterades att både oro (OR=1,03; 95% CI=1,01-1,04) och depressiva symtom (OR=1,04; 95% 

CI=1,03-1,05) signifikant ökade risken för värk efter en ettårstid. Värt att ha i beaktande är att de 

psykologiska faktorerna är kontinuerliga variabler, därmed är den angivna oddskvoten per 

skalsteg.   
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Tabell 5. 

Logistisk regression med sömnduration och psykologiska variabler vid mättillfälle 1 som 

prediktorer och huvudvärk vid mättillfälle 2 som utfallsvariabel. Det framkommer att samtliga 

variabler förutom upplevd stress är signifikanta prediktorer för närvaro av värk efter en 

ettårstid. Därtill noteras att en sovtid klassificerad som tveksam respektive icke rekommenderad 

förblir signifikanta prediktorer vid en inklusion av de psykologiska faktorerna depressiva symtom 

och oro    

 B(SE) Wald
e 

Odds ratio 95%  Konfidensintervall 

Modell 1 (enter)     

   Konstant -1,76 (0,09)    

   Rekommenderad 

   sömnduration
a
  

    

   Tveksam 

   sömnduration 

0,66 (0,13) 26,52*** 1,93 1,50 - 2,48 

   Icke  

   rekommenderad  

   sömnduration 

1,33 (0,16) 72,66*** 3,79 2,79 - 5,14 

Modell 2 (stegvis)     

Steg 1     

   Konstant -2,72 (0,19)    

   Rekommenderad       

   sömnduration
a 

    

   Tveksam  

   sömnduration 

0,37 (0,14) 7,45** 1,45 1,11 - 1,89 

   Icke  

   rekommenderad  

   sömnduration 

0,73 (0,17) 17,59*** 2,07 1,48 - 2,92 

   Upplevd stress  

   (PSS
b
) 

0,01 (0,01) 0,26 1,01 0,99 - 1,02 

   Oro (PSWQ-C
c
) 0,02 (0,01) 6,72* 1,03 1,01 - 1,04 

   Depressiva  

   symtom (CED-DC
d
) 

0,04 (0,01) 40,93*** 1,04 1,03 - 1,05 
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 B(SE) Wald
e 

Odds ratio 95%  Konfidensintervall 

Steg 2     

   Konstant -2,65 (0,14)    

   Rekommenderad 

   sömnduration
a 

    

   Tveksam 

   sömnduration 

0,37 (0,14) 7,60** 1,45 1,11 – 1,90 

   Icke 

   rekommenderad 

   sömnduration 

0,74 (0,17) 18,00*** 2,09 1,49 – 2,93 

   Oro (PSWQ-C
c
) 0,03 (0,01) 7,38** 1,03 1,01 – 1,04 

   Depressiva  

   symtom (CES-DC
d
) 

0,04 (0,01) 53,57*** 1,04 1,03 – 1,05 

Not. a. Referenskategori. b. Perceived Stress Scale, totalpoäng 0-56. c. Penn State Worry 

Questionnaire for Children, totalpoäng 0-42. d. Center of Epidemiological Studies - 

Depression Child, totalpoäng 0-80. e. Frihetsgrader = 1.  

Modell 1: R
2
 = 0,06 (Nagelkerke). Modell x

2
 (2) = 76,39, p< ,001. 

Modell 2 (Steg 1): R
2 

= 0,18 (Nagelkerke). Modell x
2
 (5) = 238,23, p<,001. Block x

2  
(3) = 

161,84 p<,001.   

Modell 2 (Steg 2): R
2
 = 0,18 (Nagelkerke). Modell x

2
 (4) = 237,97, p<,001. Block x

2
 (2) = 

161,58 p<,001.   

* p<,05. ** p<,01.*** p<,001.  

 

 

  Den multinominala regressionsanalysen, vars syfte var att undersöka huvudvärkens och de 

psykologiska variablernas förmåga att predicera sömnduration över en ettårsperiod, omfattade ett 

urval på 1927 ungdomar, se tabell 6. Däri redogörs den slutgiltiga modellen för predicering av 

sömnduration indelad i två sektioner. Den ena undersökte utfallet gällande den tveksamma 

sömndurationen i förhållande till den rekommenderade sovtiden, medan den andra studerade den 

icke rekommenderade sömndurationen i relation till rekommenderade totala sovtiden. Både 

sektionerna utgjordes av prediktorerna huvudvärk, depressiva symtom och oro. Variabeln 

upplevd stress exkluderades från den slutgiltiga analysen, då denna inte var en signifikant 
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prediktor för sömnduration vid andra mättillfället (x
2
 (2) = 4,07, p>,05). Därtill framgår det av 

tabellen att modellen som helhet, bestående av båda sektionerna, signifikant (p<,001) förklarade 

7% av den totala variansen i sömndurationsvariabeln. Mer specifikt noterades det att ungdomar 

med huvudvärk, jämfört med de utan värk, hade en större risk att rapportera en sovtid definierad 

som tveksam eller icke rekommenderad ett år senare, detta i förhållande till den rekommenderade 

sömndurationskategorin. Ungdomar med huvudvärk hade störst risk för att ha en sömnduration 

klassificerad som tveksam (OR=1,77; 95% CI=1,33-2,35), detta jämfört med oddsen för unga att 

rapportera en icke rekommenderade sömnduration (OR=1,64; 95% CI=1,17-2,30). Vidare 

noterades att ungdomar som rapporterade depressiva symtom ett år senare hade signifikant högre 

odds för att endera ha en sovtid klassificerad som tveksam (OR= 1,01; 95% CI=1,00-1,02) eller 

icke rekommenderad (OR= 1,04; 95% CI= 1,02-1,05), detta i jämförelse med att sova enligt 

NSF:s rekommendationer. Gällande oro framkom skilda resultat beträffande dess förmåga att 

predicera sömnduration. Unga som vid första mättillfället angav oro hade en signifikant större 

risk att uppge en sovtid definierad som tveksam, jämfört med unga som sov enligt NSF:s 

rekommendationer (OR=1,02; 95% CI=1,00-1,04). Däremot utgjorde oro ingen signifikant 

prediktor för den icke rekommenderade sömndurationen (OR= 1,00; 95% CI=0,98-1,02). Som 

tidigare nämnts är de psykologiska variablerna skattade på en kontinuerlig skala, vilket innebär 

att de angivna oddskvoterna är per skalsteg.  
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Tabell 6.  

Logistisk regression med huvudvärk och psykologiska variabler vid mättillfälle 1 som 

prediktorer och sömnduration vid mättillfälle 2 som utfallsvariabel. Det framkommer att 

huvudvärk liksom depressiva symtom och oro är signifikanta prediktorer för den 

tveksamma sömndurationen i relation till den rekommenderade sovtiden. Gällande den icke 

rekommenderade sömndurationen i förhållande till den rekommenderade sovtiden, utgör 

endast huvudvärk och depressiva symtom signifikanta prediktorer  

Tveksam sömnduration i förhållande till rekommenderad sömnduration
a 

 B (SE) Wald
d 

Odds ratio 95% konfidensintervall 

   Konstant -0,96 (0,10)    

   Huvudvärk 

   (0= värk,  

   1= ingen värk) 

0,57 (0,14) 15,70*** 1,77 1,33 - 2,35 

   Depressiva 

   symtom 

   (CES-DC
b
) 

0,01(0,01) 4,81* 1,01 1,00 - 1,02 

   Oro (PSWQ-C
c
) 0,02 (0,01) 5,17* 1,02 1,00 - 1,04 

Icke rekommenderad sömnduration i förhållande till rekommenderad sömnduration
a
 

 B (SE) Wald Odds ratio 95% konfidensintervall 

   Konstant -1,76 (0,13)    

   Huvudvärk 

   (0=Ingen 

   värk, 1=värk) 

0,49 (0,17) 8,10** 1,64 1,17 - 2,30 

   Depressiva 

   symtom  

   (CES-DC
b
) 

0,04 (0,01) 33,24*** 1,04 1,02 - 1,05 

   Oro (PSWQ-C
c
) -0,00 (0,01) 0,03 1,00 0,98 - 1,02 

Not. a. Referenskategori. b. Center of Epidemiological Studies - Depression Child, 

totalpoäng 0-80. c. Penn State Worry Questionnaire for Children, totalpoäng 0-42.  d. 

Frihetsgrader = 1.  

R
2 

=  0,07 (Nagelkerke). Modell x
2
 (6) = 124,20, p<,001. 

* p<,05. ** p<,01.*** p<,001.  
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Diskussion 

Denna uppsats har haft två syften, varav det ena var att studera förhållandet mellan vardaglig 

sömnduration och huvudvärk i ett urval av ungdomar under loppet av ett år. Det andra syftet var 

att undersöka huruvida psykologiska faktorer hade en inverkan på det eventuella samspelet. 

Sammanfattningsvis påvisar resultaten att ett bidirektionellt förhållande föreligger, under en 

ettårsperiod, mellan ungas sömnduration och huvudvärk. Detta samspel kvarstår även när de 

psykologiska faktorernas inverkan tas i beaktande. Även då en bidirektionell relation råder 

mellan sömnduration och värk, framkommer det att vardera prediktor har sin unika påverkan på 

respektive utfallsvariabel. Mer specifikt påvisar samtliga genomförda analyser gällande 

sömndurationens förhållande till huvudvärk att den totala sovtiden har en dos-respons relation 

med värken ett år senare. Däremot framkommer inte lika enhetliga resultat vid studium av den 

konträra riktningen av den bidirektionella relationen, med andra ord huvudvärkens förhållande 

till sömnduration. Detta då den initiala analysen påvisar en stegvis ökning gällande risken för en 

mindre önskvärd sömndurationskategori vid närvaro av värk ett år tidigare, medan det i den 

fördjupande analysen kan noteras att värken i högre grad är relaterad till en sovtid klassificerad 

som tveksam. Således tycks unga med värk ha en större risk att efter en ettårstid uppge en 

sömnduration definierad som endera tveksam eller icke rekommenderad, detta i jämförelse med 

en rekommenderad sovtid. Utifrån den fördjupande analysen förefaller ingen dos-respons relation 

föreligga mellan värk vid första mättillfället och den totala sovtiden ett år senare. Detta påvisas 

däremot gälla för samspelets motsatta riktningen det vill säga sömnduration till värk. Beträffande 

de psykologiska variablerna har depressiva symtom och oro en predicerande förmåga för utfallet 

av såväl sömnduration som huvudvärk över tid, medan upplevd stress saknar denna inverkan. 

Vidare noteras utifrån uppsatsens resultat att sömnduration tillsammans med depressiva symtom 

och oro har en större förmåga att förklara utfallet i huvudvärk, detta i jämförelse med den 

konträra riktningen i det bidirektionella förhållandet, det vill säga hur väl värk tillsammans med 



FÖRHÅLLANDET MELLAN SÖMNDURATION OCH HUVUDVÄRK SAMT 

PSYKOLOGISKA ASPEKTERS INVERKAN       41 

depressiva symtom och oro förklarar utfallet i sömnduration. Således föreligger det, trots det 

bidirektionella förhållandet, skillnader gällande de två enskilda riktningarnas förklaringsgrad av 

utfallet. 

Studiens fynd i relation till tidigare forskning 

Fynden i denna studie kan jämföras med tidigare forskning i ungdomspopulationer, beträffande 

förekomsten av huvudvärk respektive sömnduration liksom de psykologiska variablerna 

depressiva symtom, oro samt upplevd stress.   

  Gällande sömnduration tillämpas i denna studie NSF:s nya sömndurationsriktlinjer. Utifrån 

dessa sömnkategorier uppger ungefär hälften av ungdomarna en rekommenderad sovtid, medan 

en tredjedel rapporterar en sömnduration definierad som tveksam och cirka en sjättedel anger en 

icke rekommenderad sovtid. Dessa fynd noteras vid såväl första som andra mättillfället. Ingen 

publicerad studie har, till vår vetskap, analyserat ungas sömnduration utifrån NSF:s nya riktlinjer 

vilket försvårar en jämförelse mellan de aktuella fynden och resultat i andra artiklar. Tidigare 

forskning, vilken har utgått från en annan indelning av sömnduration, påvisar fynd som står i 

kontrast till resultatet i denna studie. Till exempel framläggs i en metaanalys att hälften av 

ungdomarna världen sover otillräckligt (<8 timmar) (Gradisar et al., 2011) medan det i denna 

studie framkommer att majoriteten av ungdomarna sover enligt NSF:s rekommendationer. 

Möjliga förklaringar till dessa skillnader torde som ovannämnt främst vara metodologiska i form 

av exempelvis skilda konceptualiseringar av sömnduration. 

  Beträffande huvudvärk definieras värkproblematik, i den aktuella uppsatsen, föreligga om 

ungdomen rapporterar en frekvens på minst en gång i veckan med en intensitetsgrad på ett 

minimum av 5 på en skala 1-10. Utifrån dessa kriterier uppger en femtedel av ungdomarna 

huvudvärk, vilket är ett fynd giltigt vid såväl första som andra mättillfället. Detta ligger i linje 

med tidigare forskning som påvisar att den veckovisa huvudvärksprevalensen i ungdomstiden 

varierar mellan 15-45% (Scheidt et al., 2000). 
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  I denna uppsats inkluderas tre psykologiska faktorer nämligen oro, upplevd stress och 

depressiva symtom, vilka är uppmätta på kontinuerliga skalor. Den genomsnittliga poängen, i det 

aktuella ungdomsurvalet, på orosskalan (PSWQ-C) är 14,15 (SD=8,51) av en totalpoäng på 42, 

vilket ligger i linje med tidigare forskning i icke kliniska ungdomspopulationer (Chorpita et al., 

1997). Gällande skalan som ämnar att mäta upplevd stress (PSS) noteras en medelskattning på 

21,37 (SD=8,44). Detta fynd är i enlighet med tidigare forskning i vuxenpopulationer (Cohen et 

al., 1983). Inga studier har, till vår vetskap, utvärderat PSS i ungdomsurval. Den genomsnittliga 

poängen 16,85 (SD=14,75) på skalan för depressiva symtom (CES-DC) för detta ungdomsurval 

kan inte jämföras mot tidigare forskning. Detta då frågeformulären, som datainsamlingen 

baserades på, tillämpar en annan svarsgradering än vad som den ursprungliga skalan utgår ifrån.   

  Inga könsskillnader gällande förhållandet mellan sömnduration och huvudvärk, 

tillsammans med de psykologiska faktorerna, framkommer vid de fördjupande analyserna. Detta 

fynd kan förefalla oväntat då unga kvinnor i högre grad än unga män tycks ange förekomst av 

såväl huvudvärk som de mindre önskvärda sömndurationskategorierna tveksam och icke 

rekommenderad, något som i sin tur är i enlighet med tidigare forskning som framlägger att unga 

kvinnor i jämförelse med unga män mer frekvent tenderar att rapportera värk (Laurell et al., 

2004) och en kort sömnduration (Balke & Plate, 2014). En hypotes angående den aktuella 

uppsatsens fynd gällande frånvaro av könsskillnader är att den inverkan som sömnduration och 

huvudvärk, i kombination med psykologiska variabler, har på varandra är oberoende av kön. 

Alltså är det tänkbart att även om könsskillnader kan föreligga gällande frekvensen, uteblir dessa 

vid de fördjupande analyserna då samspelet mellan sömnduration-huvudvärk tillsammans med de 

psykologiska faktorerna kan vara giltigt för såväl unga kvinnor som unga män. Inga studier har, 

till vår vetskap, studerat förhållandet mellan sömnduration-huvudvärk tillsammans med 

depressiva symtom, oro och upplevd stress i ungdomsurval i relation till kön. Således 
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omöjliggörs en jämförelse mellan tidigare forskning och den aktuella uppsatsens fynd angående 

frånvaron av könsskillnader.     

 Sammanfattningsvis ligger uppsatsens fynd, gällande förekomst av huvudvärk och 

genomsnittskattning av depressiva symtom, oro samt upplevd stress, i linje med tidigare 

forskning. Däremot noteras skillnader gällande sömnduration vilka kan, som tidigare nämnts, 

bero på metodologiska differenser. Beträffande könsskillnader, vilka uteblev i denna studie, 

omöjliggörs jämförelse med annan forskning då sådan i dagsläget saknas. 

Förhållandet mellan sömnduration och huvudvärk över en ettårstid 

Den aktuella uppsatsen påvisar att ett bidirektionellt förhållande råder mellan sömnduration och 

huvudvärk i ungdomstiden, ett liknande resultat redovisas även i en review av Sahota och Dexter 

(1990). En tänkbar förklaring till förekomsten av detta samspel, vilken utgår från konklusionen i 

forskningssammanställning av Lautenbacher et al. (2006), kan vara att det ena tillståndet utlöser, 

förstärker och vidmakthåller det andra. Med andra ord kan det tvåriktade samspelet utgöra en risk 

för uppkomst av en negativ spiral (Latuenbacher et al., 2006). Mer specifikt påvisas att 

smärtkänslighet tycks öka vid sömnbrist liksom att smärta, genom sin arousaleffekt, kan bidra till 

sömnbrist (Lautenbacher et al., 2006). Även om interaktionen i denna studien beskrivs som 

bidirektionell, tycks värk och sömnduration i form av prediktorer ha sin unika inverkan på 

respektive utfallsvariabel. Dessa säregna aspekter kommer att belysas närmare i de två påföljande 

styckena.  

  Gällande sömndurationens förhållande till huvudvärk påvisas att ungdomars totala sovtid är 

associerad med värk ett år senare. Detta fynd är giltigt oavsett om de psykologiska faktorerna tas 

i beaktande eller ej. Mer specifikt framkommer i såväl den initiala som den fördjupande analysen 

en dos-respons relation. Med andra ord tycks risken för värk öka i proportion till sömnkategorins 

mindre önskvärdhet däri unga vars sovtid klassificeras som icke rekommenderad har störst 

sannolikhet att uppge en värkproblematik ett år senare. Detta innebär att ju kortare sovtid 
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ungdomar har desto mer sannolikt är det att värk föreligger ett år senare. Dessa fynd ligger i linje 

med tidigare forskning som, i vuxenpopulation, påvisar att kort sömnduration är associerad med 

generell smärta (Edwards et al., 2008), liksom att risken för huvudvärk hos ungdomar ökar vid 

förekomst av sömndeprivation (Paiva, Gaspar & Matos, 2015). Dock bör jämförelse mellan dessa 

resultat och den aktuella uppsatsens fynd göras med hänsyn till att olika definitioner gällande 

sömnduration har tillämpats.  

 Beträffande den konträra riktningen av det bidirektionella förhållandet, med andra ord 

huvudvärkens relation till sömnduration, framkommer att ungas värkproblematik är associerad 

med deras rapporterade sovtid ett år senare. Dock påvisar de genomförda analyserna något skilda 

resultat vad gäller värkens relation till sömnduration. Den initiala analysen indikerar en 

proportionerlig ökning av risken för en mindre önskvärd sömndurationskategori vid närvaro av 

värk ett år tidigare, medan den fördjupande analysen framlägger att värken i högre grad är 

associerad till en sovtid klassificerad som tveksam. En tänkbar förklaring till de något skilda 

fynden mellan de två analyserna kan vara att depressiva symtom och oro tas i beaktande i den 

sistnämnda analysen. En hypotes kring att en sovtid definierad som tveksam är mer framträdande 

i den fördjupande analysen, kan vara att unga med värk tillämpar sömn som en hanteringsstrategi 

för att lindra smärta, detta då tidigare forskning, däribland en review av Sahota och Dexter 

(1990), framlägger att sömn kan ha en smärtlindrande funktion. Värt att nämna är dock att oddsen 

mellan de två mindre önskvärda sömndurationskategorierna i den sistnämnda analysen inte skiljer 

sig särdeles mycket åt. Med andra ord är risken för en tveksam (OR= 1,77; 95% CI= 1,33-2,35) 

respektive icke rekommenderad (OR= 1,64; 95% CI= 1,17-2,30) sovtid relativt snarlik varandra 

vid närvaro av värk ett år tidigare. Således är fynden gällande denna riktning på förhållandet 

mindre enhetliga än de ovanstående resultaten beträffande sömndurationens relation till värk över 

en ettårsperiod. Sammantaget påvisas att unga med värk har en större risk att rapportera en sovtid 

definierad som tveksam alternativt icke rekommenderad jämfört med sannolikheten att sova 
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enligt NSF:s rekommendationer. Uppsatsens fynd stämmer väl överens med tidigare forskning 

som tyder på att ungdomar med huvudvärk tenderar att ha en kortare sömnduration (Bruni et al., 

1997; Gilman et al., 2007; Miller, Palermo, Powers, Scher & Hershey, 2003). Vid en närmare 

granskning av resultaten i studien av Gilman et al. (2007) framkommer att 66% av unga med 

huvudvärk sover mindre än 8 timmar per natt (Gilman et al., 2007). Tolkas dessa fynd utifrån 

NSF:s rekommendationer för unga, klassificeras en total sovtid på mindre än 8 timmar antingen 

som tveksam eller icke rekommenderad, detta ligger i sin tur i linje med uppsatsens resultat.  

De psykologiska faktorernas inverkan på förhållandet mellan sömnduration och 

huvudvärk  

I syfte att fördjupa förståelsen gällande förhållandet mellan sömnduration och huvudvärk 

kommer detta avsnitt att belysa hur upplevd stress, depressiva symtom liksom oro påverkar denna 

relation.  

  Vid en analys av sömnduration och de psykologiska faktorernas förhållande till huvudvärk, 

påvisas gällande de sistnämnda att endast depressiva symtom och oro är associerade med värk ett 

år senare. Gällande den konträra riktningen i det bidirektionella förhållandet, alltså värkens och 

de psykologiska faktorernas relation till sömnduration efter en ettårsperiod, framkommer i den 

slutgiltiga modellen något skilda resultat gällande de psykologiska faktorernas inverkan på 

utfallsvariabeln. Skillnaderna som noteras är beroende av vilket förhållande som utfallet baseras 

på. Då utfallsvariablen utgörs av den tveksamma sömndurationen i relation till den 

rekommenderade sovtiden framkommer att såväl depressiva symtom som oro är associerade med 

en sovtid definierad som tveksam över en ettårsperiod. Grundas utfallet istället på förhållandet 

mellan den icke rekommenderade och den rekommenderade sömndurationen utgör endast 

depressiva symtom en signifikant prediktor.  

 Trots ovanstående skillnader, vilka uppkommer till följd av vilken riktning på det 

bidirektionella förhållandet som studeras, noteras att de psykologiska faktorerna depressiva 
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symtom och oro medför en snarlik risknivån för respektive utfall. Det bör dock beaktas att dessa 

faktorer är skattade på en kontinuerlig skala, vilket betyder att de angivna risknivåerna är per 

skalsteg. Detta kan försvåra uttydningen av resultatet och därmed bör aktsamhet vidtas vid 

tolkningen av dessa fynd. Något som hade kunnat underlätta förståelsen av de psykologiska 

faktorernas inverkan på det bidirektionella förhållandet är om dessa hade kategoriserats utifrån 

totalpoäng. Detta tillvägagångssätt omöjliggjordes i den aktuella uppsatsen eftersom cut-offs dels 

inte gick att tillämpa, dels saknades. Således kan ingen jämförelse göras gällande vilken prediktor 

som är av störst värde för att förutsäga utfallet i såväl sömnduration som huvudvärk, detta då 

sömnduration och huvudvärk utgörs av kategorier medan depressiva symtom, upplevd stress och 

oro utgör kontinuerliga variabler. Det som däremot kan utläsas av analyserna är att depressiva 

symtom och till viss del oro predicerar utfallet av såväl sömnduration som huvudvärk under 

loppet av ett år. Dessutom framkommer det att dessa psykologiska faktorer modifierar 

sömndurationens inverkan på huvudvärk ett år senare. Alltså att sömndurationens förmåga att 

predicera huvudvärk minskar något vid en inklusion av depressiva symtom och oro, men förblir 

trots detta en signifikant prediktor. Beträffande den konträra riktningen tillåter inte dess 

fördjupande analys några uttalanden om hur inklusionen av de psykologiska faktorerna påverkar 

relationen mellan värk som prediktor och utfallet sömnduration.   

  Sammantaget framkommer att upplevd stress varken är associerad med huvudvärk eller 

sömnduration ett år senare medan depressiva symtom däremot länkas till båda utfallen efter 

ettårstid. Därtill påvisas oron vara relaterad med huvudvärk liksom en sovtid definierad som 

tveksam efter en ettårsperiod, medan en association uteblir vad gäller oron och den icke 

rekommenderade sömndurationskategorin.  

  Att upplevd stress inte predicerar värk respektive sömnduration över en ettårstid är 

häpnadsväckande. Detta då tidigare forskning indikerar att stress kan ha en framträdande roll 

under ungdomstiden, i och med de biopsykosociala förändringarna som förekommer under denna 
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livsfas (Hamburg, 1974). Därtill påvisar studier att upplevd stress tycks vara associerad med 

såväl sömnbesvär som huvudvärk hos ungdomar, detta på så vis att sömn- respektive 

huvudvärksproblematik tenderar att öka som en funktion av den upplevda stressen (Wiklund et 

al., 2012; Yarcheski & Mahon, 1999). En möjlig förklaring till fyndet i denna uppsats skulle 

kunna vara att unga i varierande grad kan ha svårt att differentiera upplevd stress från andra 

begrepp såsom oro och ångest. Vidare är det tänkbart att resultatet gällande den upplevda stressen 

kan ha påverkats av att helskalan användes i de genomförda statistiska analyserna. Med andra ord 

kan det antas att den upplevda stressen skulle kunna ha länkats till samspelet mellan 

sömnduration och huvudvärk, om skalan hade analyserats utifrån de två delskalorna stress och 

hanteringsförmåga. Detta resonemang baseras på att den rådande tillämpningen av skalan i sin 

helhet kan ha bidragit till att dessa två delskalors inverkan tar ut varandra. Till exempel kan en 

individ ange en hög grad av nuvarande stress men samtidigt uppge en god hanteringsförmåga. 

Därav är det tänkbart att totalpoängen gällande den upplevda stressnivån påverkas och kan leda 

till att dess inverkan på samspelet mellan sömnduration och huvudvärk minimeras. Anledningen 

till att den aktuella uppsatsen utgår från en helskala är att forskning av Eklund et al. (2014) och 

Cohen et al. (1983) påvisar att detta tillvägagångssätt är giltigt. Dock kan det vara av värde att i 

framtiden studera huruvida förhållandet mellan sömnduration och värk influeras av att den 

upplevda stressen analyseras utifrån de två delskalorna stress och hanteringsförmåga. 

  Fyndet gällande depressiva symtom ligger i linje med tidigare forskning däribland en 

forskningssammanställning av Menefee et al. (2000) som framlägger att depression kan utgöra en 

mekanism i relationen mellan sömnbesvär och generell smärta (Menefee et al., 2000), liksom en 

enskild studie som påvisar att ett senare sänggående bland ungdomar ökar risken för bland annat 

huvudvärk och depressiva symtom (Merikanto et al., 2013).  

 Beträffande oron är den aktuella uppsatsen till vår kännedom den första av sitt slag som 

undersöker oro i relation till både sömnduration och huvudvärk. Tidigare forskning, som studerar 
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orons separata förhållande till huvudvärk respektive sömn, ligger delvis i linje med uppsatsens 

fynd. Oro påvisas i denna studie vara relaterad till värk ett år senare. En liknande indikation 

framläggs i en tvärsnittsstudie av Vulić-Prtorić et al. (2007), däri huvudvärk associeras med oro 

på så vis att skolbarn med värk i högre grad rapporterar oro än de utan värk. Gällande orons 

förhållande till sömnduration efter en ettårstid, associeras oron i denna uppsats endast med en 

sovtid definierad som tveksam. Detta är något som till viss del förvånar, då Kelly (2002) 

indikerar att en negativ relation tycks föreligga mellan sömnduration och oro i en 

vuxenpopulation. Med andra ord ju högre grad av oro desto kortare sovtid (Kelly, 2002). En 

hypotes kring förekomsten av dessa skilda fynd är att olika populationer har studerats liksom att 

sömnduration har analyserats på olika sätt, det vill säga att sömnduration i den aktuella studien 

transformerats till en kategorisk variabel utifrån NSF:s riktlinjer medan den i studien av Kelly 

(2002) tar form av en kontinuerlig variabel.  

  Med fokus på fynden gällande depressiva symtom och oro påvisar tidigare forskning att oro 

och ruminering, varav den sistnämnda kan ses som en form av depressiva symtom, kan utgöra två 

transdiagnostiska processer. Kännetecknande för det transdiagnostiska förhållningssättet är att 

flera patologiska tillstånd delar gemensamma underliggande biopsykosociala processer, som kan 

antas ha såväl en utlösande som en pådrivande funktion (Harvey, Watkins, Mansell & Shafran, 

2004). Appliceras dessa tankegångar på förhållandet mellan sömnduration-huvudvärk kan det 

förmodas att ruminering och oro utgör gemensamma underliggande mekanismer på vilka 

samspelet mellan sömn- och huvudvärksproblematik delvis kan grundas på. Därmed skulle dessa 

processer kunna ses som en del av förklaringen till samexistensen mellan sömnbesvär och värk. 

Det transdiagnostiska perspektivet med fokus på interaktionen mellan sömnduration, huvudvärk 

liksom de psykologiska processerna ruminering och oro är något som framtida forskning bör 

utforska.  
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Påverkar riktningen inom det bidirektionella förhållandet, tillsammans med depressiva 

symtom och oro, hur väl utfallet förklaras? 

Uppsatsens hittills redovisade fynd indikerar att ett bidirektionellt förhållande föreligger mellan 

sömnduration och huvudvärk samt att denna relation påverkas av depressiva symtom och till viss 

del även oro. Därtill framkommer det i denna uppsats att hur väl utfallet förklaras beror på vilken 

riktning av det bidirektionella förhållandet som studeras. Med andra ord skiljer sig 

förklaringsgraden till följd av om sömnduration alternativt huvudvärk tillsammans med de 

psykologiska faktorerna oro och depressiva symtom inkluderas som prediktorer i analysen. Mer 

specifikt påvisar resultaten att sömnduration, tillsammans med depressiva symtom och oro, har 

en större förmåga att predicera utfallet i huvudvärk över en ettårsperiod. Detta i jämförelse med 

den konträra riktningen i det bidirektionella förhållandet, det vill säga hur väl huvudvärk i 

kombination med depressiva symtom och oro förutsäger utfallet i sömnduration. Tidigare 

forskning har i mindre utsträckning undersökt det dubbelriktade samspelet mellan sömnduration 

och huvudvärk i ungdomstiden, än mindre har skillnader gällande förklaringsgraden studerats. De 

få fynd som återfinns påvisar motstridiga resultat. Exempelvis noteras i en studie med 

vuxenpopulation att sömnduration bättre predicerar generell smärta (Edwards et al, 2008), vilket 

är i likhet med den aktuella uppsatsens fynd. Dock föreligger metodologiska skillnader mellan 

denna uppsats och forskningen av Edwards et al. (2008) gällande bland annat studiernas design 

och urval. Ytterligare en skillnad mellan dessa är att depressiva symtom och oro inte inkluderades 

i artikeln av Edwards et al. (2008). Således är det av värde att inta försiktighet vid jämförelsen 

mellan det aktuella fyndet och resultatet av Edwards et al. (2008). Därtill framlägger till exempel 

annan forskning, med en vuxenpopulation liksom andra utfallsmått än de som studeras i denna 

uppsats, att smärta i större grad kan förutsäga insomnisymtom jämfört med hur väl 

insomnisymtom kan predicera generell smärta (Jansson-Fröjmark & Boersma, 2012).  
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 Utifrån den knappa forskning som dessutom påvisar något varierande fynd tycks således 

denna uppsats fylla en rådande forskningslucka gällande skillnader som verkar föreligga inom det 

bidirektionella förhållandet. I syfte att ytterligare bringa klarhet i den dubbelriktade relationens 

natur, rekommenderas framtida forskning att fortsätta belysa förhållandet mellan sömnduration 

och huvudvärk i kombination med psykologiska faktorer. 

Studiens styrkor och begränsningar samt framtida forskning  

Denna uppsats har såväl styrkor som begränsningar vilka är av värde att belysa. Valet av ämne, 

det vill säga förhållandet mellan sömnduration och huvudvärk tillsammans med psykologiska 

faktorer i en ungdomspopulation, kan anses vara en styrka med den aktuella uppsatsen. Detta 

utifrån att ett nytt ljus riktas mot, och kunskap tillförs till, vad som fram tills idag tycks ha varit 

ett relativt obeforskat område. En annan styrka med denna studie är dess longitudinella design, då 

tidigare forskning främst har varit av tvärsnittskaraktär. Några fördelar med den tillämpade 

designen, vilka framkommer i Kazdin (2003), är dels att den möjliggör en fördjupad förståelse 

över hur exempelvis sömnduration och huvudvärk förhåller sig till varandra över tid liksom att 

information gällande kausala implikationer kan uppdagas. Dock kan det sistnämnda inte 

appliceras på den aktuella uppsatsen, eftersom fåtalet tredjevariabler har tagits i beaktande. Till 

exempel har inte hänsyn tagits till ungdomarnas sömnduration respektive huvudvärk vid första 

mättillfället vid analys av förhållandet mellan sömnduration-huvudvärk i kombination med de 

psykologiska variablerna. Detta då fokus inte låg på att utforska incidens utan syftet med den 

aktuella uppsatsen var snarare att studera mönster beträffande samspelet mellan sömnduration-

huvudvärk och psykologiska faktorers eventuella påverkan. En vidare anledning till att 

incidensen inte kom att belysas var att urvalsstorleken, vid ett beaktande av deltagarnas 

sömnduration respektive värkbesvär vid första mättillfälle, skulle minska i så pass stor omfattning 

att tillförlitliga slutsatser skulle omöjliggöras. Detta baserats på att ett litet urval kan komma att 

påverka den statistiska powern negativt liksom öka risken för typ-II fel (Field, 2009; Kazdin, 
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2003). Utifrån att incidens inte beaktas omöjliggörs därmed uttalanden om vilken variabel som 

föregår den andra. Således är det av värde att ha i åtanke att prediktion i denna uppsats inte 

implicerar kausalitet. Framtida forskning bör fortsätta att studera detta område, dels för att 

undersöka giltigheten gällande dessa fynd men även för att belysa frågan utifrån ett kausalt 

perspektiv.  

  Definitionerna som tillämpas i denna studie gällande huvudvärk samt sömnduration har 

såväl styrkor som begränsningar. I den aktuella uppsatsen definieras närvaron av 

huvudvärkproblematik utifrån dess frekvens och intensitetsgrad. Något som talar till fördelen av 

att inkludera dessa parametrar i en konceptualisering är att tidigare forskning har länkat värkens 

negativa konsekvenser till i synnerlighet dessa värkaspekter (Fichtel & Larsson, 2002; Roth-

Isigkeit et al., 2005). Däremot kan kategoriseringen av närvaro av värkproblematik, utifrån en 

intensitetsgrad på minst 5 på en skala 1-10 och en frekvens på minst en gång per vecka, anses 

vara arbiträr. Valet av denna konceptualisering har baserats på ett rimlighetsresonemang gällande 

vad som kan utgöra en besvärande huvudvärk. Värt att nämna är att en ytterligare dimension, det 

vill säga funktionsnedsättning till följd av värk, kunde ha inkluderats i konceptualiseringen av 

huvudvärksproblematik. Anledningen till att den aktuella definitionen inte omfattar denna aspekt 

är att konceptualiseringen därmed skulle ha blivit alltför begränsad, något som i sin tur skulle ha 

påverkat urvalsstorleken negativt. Dessutom differentierar inte den tillämpade 

huvudvärksdefinitionen mellan olika huvudvärksformer, detta då formulären som användes vid 

datainsamlingen i Trestadsstudien inte utgick ifrån diagnoskriterier. Således omöjliggörs en 

jämförelse mellan olika huvudvärksformer, detta trots att tidigare forskning antyder att såväl 

likheter som skillnader kan föreligga beträffande associationen mellan olika huvudvärksformer 

och sömnbesvär (Bruni et al., 1997; Bruni et al., 2008; Gilman et al., 2007; Kelman & Rains, 

2005).  
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 Gällande konceptualiseringen av sömnduration i den aktuella uppsatsen kan appliceringen 

av NSF:s sömndurationsriktlinjer (Hirshkowitz et al., 2015) anses vara en styrka då dessa 

riktlinjer dels är tämligen obeforskade liksom på längre sikt möjliggör en grund för jämförelse 

mellan fynd i skilda studier. Mer specifikt riktas fokus i denna uppsats mot ungdomars 

sömnduration under vardagar, detta motiverat av att unga tenderar att ha en kortare sömnduration 

under skolnätter (Carskadon, 2011; Gradisar et al., 2011). Dock kan detta även ses som en 

begränsning då den totala sovtiden under helgen inte beaktas. Tänkbart är att studium av 

sömnduration under veckans samtliga dagar, med fokus på exempelvis sömnskuld, skulle ha 

resulterat i andra fynd än de som i rådande uppsats återgivs. Därtill är det värt att beakta att unga 

med ett sömnöverskott, klassificerad utifrån NSF:s riktlinjer som icke rekommenderad sovtid, 

exkluderades i denna uppsats utifrån dess ringa antal. Således omöjliggörs en jämförelse mellan 

sömnöverskott och -underskott inom den icke rekommenderade sömnkategorin.  

 I denna studie utgör de psykologiska faktorerna oro, depressiva symtom samt upplevd 

stress kontinuerliga variabler. En fördel med kontinuerliga variabler är att dessa ökar den 

statistiska powern på så sätt att variansen inte går förlorad på grund av en kategorisering. Därmed 

framkommer en mer nyanserad bild (Field, 2009). Begränsningar med detta är dock att fynden 

kan bli svårtolkade liksom att en jämförelse försvåras mellan låga respektive höga skattade 

skalpoäng inom de psykologiska faktorerna, i relation till sömnduration och huvudvärk. Därtill 

omöjliggörs en jämförelse gällande vilken prediktor, det vill säga av de kategoriska liksom 

kontinuerliga variablerna, som är av störst värde för att förutsäga utfall av såväl sömnduration 

som huvudvärk över en ettårstid. Anledningen till att depressiva symtom, upplevd stress och oro 

inkluderas som kontinuerliga variabler i analyserna är att inga cut-off värden, vilka kategorier 

kunde ha bildats utifrån, återfinns för PSWQ-C och PSS. Beträffande CES-DC finns däremot cut-

off värden anpassade för ungdomspopulationer, dock var dessa inte tillämpbara i den aktuella 

uppsatsen då den 4-gradiga Likertskalan i det ursprungliga formatet hade ändrats till en 5-gradig 
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svarskala i Trestadsstudien. 

  Framtida forskning rekommenderas att studera associationen mellan olika 

huvudvärksformer och sömnduration i skilda ungdomsurval. I tillägg till detta bör studier 

undersöka hur värkens intensitetsgrad respektive frekvens separat förhåller sig till såväl 

sömnduration som andra sömnparametrar såsom sömnkvalité och sömnskuld. Dessutom vore det 

kunskapsgivande att i framtiden studera hur sömnöverskott respektive -underskott, inom den icke 

rekommenderade sovtiden, står i relation till varandra gällande huvudvärk. Framtida studier 

rekommenderas även att undersöka hur olika nivåer av psykologiska aspekter förhåller sig till 

samspelet mellan sömnduration och huvudvärk.  

 Denna studies urvalsstorlek utgör ytterligare en styrka, eftersom representativiteten på så 

sätt ökar och därmed även fyndens generaliserbarhet till andra ungdomar i denna åldersgrupp 

(Kazdin, 2003; Svartdal, 2001). Att datainsamlingen utfördes i skolmiljö kan ha haft en positiv 

inverkan på urvalsstorleken då detta är en kontext där åtskilliga ungdomar återfinns. Dock 

medför skolkontexten en viss sannolikhet för bortfall eftersom ungdomar med en återkommande 

skolfrånvaro exempelvis på grund av psykisk ohälsa kan riskera att inte fångas upp. En del av 

bortfallet skulle även kunna härledas till formulärens gedigna omfattning som bland annat kan ha 

medfört en uttröttningseffekt. I tillägg till detta kan ungdomar med koncentration-  alternativt läs- 

och skrivsvårigheter ha missgynnats av formulärets utformning. Tänkbart är att dessa oönskade 

effekter kvarstår trots att förebyggande åtgärder vidtogs, såsom uppdelning av formuläret i två 

delar liksom att tilltugg erbjöds under tiden som formulären besvarades. Om så är fallet gällande 

bortfall, kan fyndens generaliserbarhet till viss del vara begränsad. Vidare har datainsamlingen 

baserats på självrapportering. Detta kan anses vara en begränsning dels då subjektiva 

bedömningar kan påverka ungdomarnas svar men även eftersom bias kan förekomma i form av 

exempelvis social önskvärdhet, det vill säga att individen svarar utifrån vad hen anser vara socialt 

acceptabelt (Kazdin, 2003). Pilottestningen av formulären, som genomfördes inför uppstart av 
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Trestadsstudien, har dock påvisat acceptabla psykometriska egenskaper vilket talar för 

självskattningens fördel. Framtida forskning rekommenderas att replikera fynden i såväl liknande 

urval som i andra populationer däribland i kliniska populationer, detta för att undersöka 

resultatens giltighet och generaliserbarhet. Trots att självskattningar tycks vara tillförlitliga 

informationskällor kan det vara av värde att i framtida studier inkludera olika former av 

datainsamlingsmetoder exempelvis i form av dels objektiva mått såsom aktigraf liksom 

subjektiva metoder däribland en kombination av självskattningar och lärare-/föräldraskattningar. 

En fördel med ett sådant tillvägagångssätt är att en än mer nyanserad bild kan uppkomma liksom 

att resultaten från olika informationskällor kan bekräftas mot varandra.  

Slutsats 

Det föreligger ett bidirektionellt förhållande, över en ettårsperiod, mellan ungdomars vardagliga 

sömnduration och huvudvärk. Mer specifikt gällande den bidirektionella relationen, tyder de 

aktuella fynden på att den totala sovtiden och huvudvärk förhåller sig till varandra på skilda sätt. 

Med andra ord noteras en dos-respons relation föreligga vid studium av sömndurationens 

förhållande till huvudvärk, vilken dock tycks utebli vid den fördjupande analysen av den konträra 

riktningen inom den tvåriktade relationen, det vill säga huvudvärk till sömnduration. Detta 

innebär att ju kortare sovtid ungdomar har desto mer sannolikt är det att de har värk ett år senare, 

medan närvaro av huvudvärk visserligen påverkar sömndurationen negativt men inte 

nödvändigtvis medför en icke rekommenderad sovtid. Samspelet mellan sömnduration-värk 

påverkas även av de undersökta psykologiska faktorerna, på så sätt att depressiva symtom kan 

associeras med såväl huvudvärk som den vardagliga sömndurationen efter en ettårstid, medan oro 

kan länkas till utfall i huvudvärk liksom den tveksamma sömndurationskategorin men inte den 

icke rekommenderade sovtiden. Däremot associeras upplevd stress varken med huvudvärk eller 

vardaglig sömnduration efter en ettårstid. Vidare påvisas att sömnduration tillsammans med 

depressiva symtom och oro har en större predicerande förmåga jämfört med den konträra 
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riktningen på samspelet, med andra ord huvudvärk i kombination med depressiva symtom och 

oro.  

  Fynden i denna uppsats påvisar att det är av vikt att, i mötet med ungdomen, bejaka det 

bidirektionella förhållandet som föreligger mellan vardaglig sömnduration och huvudvärk över 

tid. Motiverat av dessa resultat, i tillägg till att tidigare forskning indikerar att både värk och en 

mindre önskvärd sömnduration kan medföra negativa följder på såväl kort- som långsikt, framstår 

preventiva insatser vara av värde. Alltså kan det utifrån den påvisade bidirektionella relationen 

vara väsentligt att i ett tidigt skede förebygga risken för uppkomsten av vad som i tidigare 

forskning beskrivs som en negativ spiral, där en mindre önskvärd sömnduration och huvudvärk 

skulle kunna utlösa, förstärka och vidmakthålla varandra. Dock krävs mer forskning gällande 

giltigheten av huvudvärkens och de mindre önskvärda sömndurationskategoriernas triggande och 

pådrivande funktion. Därtill rekommenderas framtida studier att utveckla liksom utvärdera 

preventiva insatser som riktas mot dessa två fenomen. Vidare framkommer det i den aktuella 

uppsatsen att samspelet mellan sömnduration och värk påverkas av ungas rapporterade grad av 

depressiva symtom och oro. Appliceras ett transdiagnostiskt perspektiv på detta resultat kan det 

antas att oro och ruminering, varav den sistnämnda kan vara en form av depressiva symtom, 

utgör gemensamma underliggande mekanismer på vilka samspelet mellan sömn- och 

huvudvärksproblematik delvis kan grundas på. Framtida forskning bör studera giltigheten i denna 

hypotes, men om så är fallet torde preventiva insatser som riktas mot oro och/eller ruminering 

kunna bidra till att förebygga den negativa utvecklingen som den bidirektionella relationen skulle 

kunna medföra.  
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Praktiska implikationer: 

 Det är av värde att bejaka det dubbelriktade förhållandet mellan vardaglig 

sömnduration och huvudvärk i mötet med ungdomar.  
 

 Det är väsentligt att ta hänsyn till ungdomars grad av depressiva symtom och oro, då 

dessa psykologiska faktorer är länkade till samspelet mellan vardaglig sömnduration 

och huvudvärk. 
 

 Utveckla och utvärdera preventiva insatser som riktar sig mot antingen 

sömnduration eller huvudvärk.  

 

En framtida forskningsagenda: 

 Fortsätta att studera förhållandet mellan sömnduration och huvudvärk i kombination 

med psykologiska faktorer i ungdomsurval, dels för att replikera den aktuella 

uppsatsens fynd i olika ungdomspopulationer liksom för att analysera relationen 

utifrån ett kausalt perspektiv.  
 

 Studera associationen mellan olika huvudvärksformer och sömnduration i både 

kliniska och icke kliniska ungdomsurval.  
 

 Undersöka hur huvudvärkens intensitetsgrad respektive frekvens separat förhåller 

sig till såväl sömnduration som andra sömnparametrar såsom sömnkvalité och 

sömnskuld. 
 

 Undersöka likheter respektive skillnader gällande hur sömnöverskott respektive-

underskott, inom en icke rekommenderad sovtiden, förhåller sig till huvudvärk. 
 

 Undersöka hur olika nivåer av psykologiska aspekter förhåller sig till samspelet 

mellan sömnduration och huvudvärk. 
 

 Studera hur förhållandet mellan sömnduration och värk influeras av att den upplevda 

stressen analyseras utifrån PSS två delskalor stress och hanteringsförmåga. 
 

 Använda olika former av datainsamlingsmetoder, dels objektiva mått såsom aktigraf 

liksom subjektiva metoder däribland en kombination av självskattning och lärare-

/föräldraskattning.  
 

 Studera huruvida värken och de mindre önskvärd sömndurationskategorierna, på 

varandra har en triggande och pådrivande funktion, liksom utveckla och utvärdera 

preventiva insatser riktade mot dessa två fenomen. 
 

 Applicera ett transdiagnostiskt perspektiv på förhållandet mellan sömnduration och 

huvudvärk samt utvärdera effekten av preventiva insatser riktade mot oro och/eller 

ruminering.  
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